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Na letošních Městských slavnostech Rosa v pátek 21. června jako
hlavní host vystoupí houslové trio Inflagranti společně se zpěvákem
Václavem Noidem Bártou. Zazní slavné melodie z klasiky, rocku i popu
v úpravách pro elektrické smyčce.
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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,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího měsíce
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma
do každé schránky zajišťuje 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
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 7.6.2019

SLOVO PANA STAROSTY
MĚSTO A MĚSTSKÝ ÚŘAD
SEDLČANY
V červnovém vydání zpravodaje Radnice začíná seriál,
který přinese základní údaje o orgánech města a o organizační struktuře městského úřadu. Prostřednictvím příspěvků
sestavovaných zejména tajemníkem úřadu, panem Ing. Vojtěchem Hlaváčkem se budeme snažit sdělit občanům základní údaje o kompetencích a činnostech jednotlivých orgánů
města, které jsou dány zejména zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek.
Je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a pečuje o všestranný rozvoj svého území.
Městem je zpravidla obec, která má alespoň 3 000 obyvatel. Obce a města jsou spravovány zastupitelstvy, která jsou vrcholnými orgány. Dalšími orgány jsou rada, starosta, úřad
a zvláštní orgány.
Město Sedlčany je tzv. obcí s rozšířenou působností. To znamená, že stát svěřil zvláštním
zákonem městu výkon státní správy v přenesené působnosti a město tak ze zákona zřizuje
funkci tajemníka městského úřadu, který je zaměstnancem města. Městský úřad Sedlčany proto tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci městského úřadu. Úřad se
dále organizačně člení na jednotlivé odbory, ale o tom až později. Dnešní příspěvek bude
věnován zastupitelstvu města jako vrcholnému orgánu města.
Vážení spoluobčané,
srdečně vás všechny zvu na tradiční Městské slavnosti ROSA, které se letos konají od
pátku do neděle 21. – 23. června.
V pátek odpoledne a večer bude bohatý program na náměstí T. G. Masaryka, který bude
opět gradovat slavnostním ohňostrojem. V sobotu a v neděli budou pokračovat další doprovodné kulturní a zábavné pořady a sportovní utkání.
Věřím, že si každý vybere z pestré nabídky to, co ho nejvíce láká. Letošní rok si připomínáme 725 let první písemné zmínky o městě Sedlčany. Využijeme i slavnosti ROSA, abychom
v dobrém tuto dlouhou historii města oslavili.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO – VRCHOLNÝ ORGÁN OBCE
Zastupitelstvo je nejvyšším kolektivním
orgánem obce, který je volen jejími obyvateli. Jako jediný orgán obce je vytvořen
přímou volbou. Systém předpokládá, že do
rozhodování tohoto orgánu bude přenesena
vůle voličů. Počet členů je odvozen na počtu obyvatel obce k lednu příslušného roku,
ve kterém volby proběhnou. Pro náš případ,
města s obyvateli v intervalu nad 3 000 do
10 000, může být počet zastupitelů 11 – 25.
Počet zastupitelů nejpozději 85 dnů přede
dnem voleb stanoví zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo města Sedlčany má pro stávající
volební období 21 členů.
Obecné právní postavení obcí z hlediska
mandátu k výkonu zastupitele je z pohledu
zákona o obcích stejné, zákon však rozlišuje
tzv. uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva obce. Rozdíl, který tuto skutečnost
definuje, spočívá v rozsahu výkonu funkce
a v odlišném způsobu odměňování osob vykonávajících tuto činnost. O tom, kdo bude
uvolněným nebo neuvolněným zastupitelem, rozhoduje samo zastupitelstvo obce.
Zákon o obcích přitom nijak neomezuje zastupitelstvo obce v tom, kolik jeho zastupitelů bude uvolněných a kolik neuvolněných.
Není tedy vyloučeno, aby např. nebyl uvolněn žádný člen zastupitelstva obce (zejména v malých obcích je z finančních důvodů
poměrně obvyklé, že nemají žádné uvolněné zastupitele). Uvolněným členem zastupitelstva obce je ten, kdo pro výkon této
funkce je dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru a tuto funkci vykonává na
plný úvazek a také ten, kdo před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl
v pracovním poměru, ale funkci vykonává
ve stejném rozsahu jako člen dlouhodobě
uvolněný. Vztahy uvolněných členů s obcí
se neřídí zákoníkem práce, pouze s výjimkou
splatnosti a výplaty odměny, jakož i srážek
z odměn. Uvolněná osoba není tedy v klasickém zaměstnaneckém poměru k obci. Za výkon funkce má uvolněný člen zastupitelstva
právní nárok na měsíční odměnu, která je
závislá na druhu vykonávané funkce (starosta, místostarosta, člen rady obce atd.) a na
počtu obyvatel obce, kteří jsou hlášeni v obci
k trvalému pobytu.
Město Sedlčany má funkci uvolněného
starosty a jednoho uvolněného místostarosty. Funkce tohoto typu trvá nepřetržitě po
celý den, po celé funkční období a nelze ji
tedy považovat za osmihodinovou pracovní
dobu s přítomností na obecním úřadu, je
tedy logické, že také není klasickým zaměstnaneckým poměrem a pracovní doba podle

zákoníku práce se na zastupitele zásadně nevztahuje. Tuto skutečnost je nutné občanům
i ostatním kolegům členům zastupitelstva
obce vysvětlit.
Neuvolněný zastupitel je takový, který kromě funkce v zastupitelstvu vykonává
i jiné povolání a zaměstnavatelem v tomto
zaměstnání je mu pro výkon funkce zastupitele poskytováno pouze pracovní volno
k tomu, aby mohl vykonávat svou funkci
v potřebném rozsahu. Co je potřebný rozsah
určí samo zastupitelstvo obce, ale platí, že je
to minimálně doba, kdy se konají zasedání zastupitelstva. Náhradu mzdy za toto volno platí zastupiteli zaměstnavatel, kterému ale následně takovéto výdaje naopak uhradí obec.
Pravomoci zastupitelstva obce jsou rozsáhlé, drží se ale především v mezích samosprávy, nikoliv státní správy v přenesené
působnosti. V té může zastupitelstvo působit pouze v případě, že v obci není zřízena
rada, a to vydáváním nařízení obce, což není
případ města Sedlčany.
Mezi práva členů zastupitelstva obce patří
předkládat zastupitelstvu obce, radě obce,
výborům zastupitelstva a komisím návrhy
na projednání. Mezi vyhrazené pravomoci
zastupitelstva ve vztahu ke svým členům patří rozhodování o tom, kteří členové zastupitelstva budou uvolnění a kteří neuvolnění.
Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva
disponují stejným rozsahem určitých práv
(a zároveň i povinností). Přehled těchto práv
je upraven v § 82 obecního zřízení a zahrnuje
tři skupiny práv, kterými jsou právo iniciace,
právo interpelace a právo na informace.
Právo iniciace představuje možnost zastupitele obce předkládat zastupitelstvu obce,
radě obce, výborům zastupitelstva obce
a komisím rady obce návrhy na projednání.
Ze své povahy by se mělo jednat především
o takové návrhy, které spadají do pravomoci
těchto orgánů, i když není zároveň vyloučeno, aby zastupitel předkládal své návrhy
i těm orgánům, které sice nejsou kompetentní k jejímu vyřízení, ale které mohou
k návrhu sdělit své stanovisko.
Právo interpelace znamená možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární
orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových
organizací a organizačních složek, které obec
založila nebo zřídila. Zákon o obcích stanoví, že na interpelovanou věc musí zastupitel
obdržet písemnou odpověď, a to do 30 dnů.
Mezi další práva patří požadovat od za-

městnanců obce zařazených do obecního
úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických
osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem
jejich funkce. I v tomto případě platí, že informace musí být poskytnuta nejpozději do
30 dnů, forma poskytnuté informace však
není zákonem stanovena (jako u práva interpelace). Z tohoto důvodu může být informace poskytnuta jak písemně, tak i ústně.
Zastupitelstvo schvaluje a rozhoduje ve
věcech, tj.:
• program rozvoje obce
• rozpočet obce
• změny v katastrálním území
• dohody o změnách hranic a slučování
s jinými obcemi
• zřizování a rušení peněžních fondů, příspěvkových organizací, organizačních složek
obce, právnických osob a veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
• zřizování a nazývání částí obce, jejich
ulic a dalších veřejných prostranství
• vyslání svého zástupce na valné hromady obchodních společností, kde není obec
vlastníkem, ale má v nich majetkovou část
• spolupráci s jinými obcemi
• některá právní jednání, která jsou zejména v oblasti nabývání a převodu movitých a nemovitých věcí a poskytování peněžitých darů a dotací
• uzavírání smluv a poskytování majetkových dohod dle těchto smluv u společností,
kde je jedním ze společníků
• vklady do právnických osob
Dalším právem zastupitelstva obce je vydávání obecně závazných vyhlášek a vyhlašování místních referend.
Čestná občanství také spadají do výlučné pravomoci zastupitelstva. Obec se může
prostřednictvím zastupitelstva vzdávat práv
na prominutí dluhu, může uzavírat dohody
o splátkách (nad 18 měsíců) a postupovat
pohledávky. Může uzavírat smlouvy o úvěrech, zápůjčkách, poskytnutí dotace, převzetí dluhu, ručitelského závazku a přistoupení
k závazkům. Zastupitelstvo také může zastavovat nemovité věci a vydávat komunální
dluhopisy. V těchto případech má zastupitelstvo jako jediné z celé obce vždy výhradní
právo na rozhodnutí, pokud jde o částku nad
20 000 Kč.
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
Zákonodárce tak stanovil požadavek, aby se
zastupitelstvo obce sešlo minimálně čtyřikrát do roka. Zasedání zastupitelstva obce
svolává a zpravidla řídí starosta.

ZASTUPITELSTVO / USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO – VRCHOLNÝ ORGÁN OBCE
Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jeho členů. K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů zastupitelstva obce. Pod pojmem
„všichni členové“ se rozumí aktuální počet
zastupitelů, kteří skutečně svůj mandát vykonávají. Při přijímání usnesení se tak nevychází z původního počtu členů zastupitelstva
zvolených na počátku funkčního období, ale
z jejich skutečného počtu bez ohledu na zaniklé mandáty.
Zasedání zastupitelstva obce je vždy veřejné.

Zákon o obcích ukládá povinnost pořídit o průběhu zasedání zastupitelstva obce
zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé (tedy minimálně dva). Chybějící podpis některé z uvedených osob však nezpůsobuje neplatnost
přijatých usnesení zastupitelstva. V zápise
se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený program jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek
hlasování a přijatá usnesení. Usnesení jsou
přijata již okamžikem schválení konkrétního
bodu na zasedání zastupitelstva obce bez
ohledu na to, kdy bude skutečně pořízen
zápis. Do zápisu mají právo nahlédnout

všichni, kterým zákon o obcích přiznává
práva občanů obce starších 18 let. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu
rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva
obce. Obec na zasedáních informuje občany o činnosti orgánů obce. Tuto informovanost zajišťuje dále opět způsobem, který je
v místě a čase obvyklý.
Zastupitelstvo obce je povinno vydat
jednací řád, v němž stanoví podrobnosti
o jednání zastupitelstva obce. Jednací řád
je vnitřní předpis, jehož obsah musí respektovat příslušná ustanovení obecního zřízení
v samosprávné činnosti ČR, odchylující se
varianty by byly nezákonné a neplatné.

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 14/2018-2022 DNE 17. DUBNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 32 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 3. dubna
2019 (RM č. 13/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 14220/2018-2022);
zprávu o stavu, výsledcích hospodaření
a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 ve znění údajů za uplynulé
období kalendářního roku (I. – III. / 2019)
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni
účetní závěrky 31. března 2019 ve výši
80.763,18 tis. Kč, což představuje 29,19 %
plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března
2019 ve výši 42.295,89 tis. Kč, což představuje 15,29 % schváleného předpokladu rozpočtu (RM 14-221/2018-2022);
Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Sedlčany
za uplynulé hospodářské období ode dne
1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018
se závěrečným výrokem auditora – bez výhrad, chyb a nedostatků (v souboru výroků
usnesení RM 14-223/2018-2022);
výsledky poptávkového řízení na zlevnění pojištění vozidel města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 14-224/20182022);
předložené nabídky na práce koordinátora BOZP na investiční akci „LAS Taverny –
umělé povrchy dráhy, sektory“ (v souboru

▪
▪

▪

▪
▪

výroků usnesení RM 14-237/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Sedlčany
za uplynulé hospodářské období ode dne
1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018
(v souboru výroků usnesení RM
14-223/2018-2022);
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
k realizaci Rozpočtové opatření č. 1/2019,
kterým je navrhováno zvýšení příjmů
schváleného rozpočtu o částku ve výši
11.025,- tis. Kč a zvýšení výdajů schváleného rozpočtu o částku ve výši 9.500,- tis. Kč,
čímž budou navýšeny celkové předpokládané příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 na částku 287.718,- tis. Kč a celkové
předpokládané výdaje na částku 286.193,tis. Kč. Rozpočet bude přebytkový částkou
ve výši 1.525,- tis. Kč (RM 14-222/20182022);
reflektovat na tzv. produkt „Flotila“ na
pojištění vozidel města Sedlčany od pojišťovny ČSOB, a. s. za celkové pojistné ve výši
93.771,- Kč/rok (v souboru výroků usnesení
RM 14-224/2018-2022);
Zastupitelstvu města Sedlčany realizovat majetkoprávní vypořádání podílového
spoluvlastnictví (město Sedlčany vlastní
id. 3/20) pozemku parc. č. 332, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace, k. ú. a obec Sedlčany,
v lokalitě Komenského náměstí, a to záměrem s finančním plněním učiněným nad
nově vyhotoveným GP č. 2614-318/2018,

▪

▪

▪
▪

kterým při jeho vypořádání bude město Sedlčany vlastníkem pozemku parc.
č. 332/2 (chodník; bezúplatný převod vlastnictví) a vlastníkem pozemku 332/4 (ostatní
DI; ostatní komunikace; veřejné prostranství; koupě podílu id. ¼ nemovitosti), a to
za splnění dalších souvztažností uvedených
v záměru a návrhu Dohody podílových spoluvlastníků (RM 14-230/2018-2022);
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
nově upravenou obecně závaznou vyhlášku
města Sedlčany č. 1/2019 o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou se počet dnů
s kratší dobou nočního klidu rozšiřuje o dva
za účelem večerního promítání (Putovní
letní kino); (RM 14-251/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s bezúplatným převodem pozemku
parc. č. 1811/2, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití neplodná půda
o výměře 175 m2 v k. ú. a obci Sedlčany
(ulice Nádražní) s tím, že nebude hradit
zbytečně vynaložené náklady ČR ve výši
3.000,- Kč na geodetické práce na zaměřením pozemku. Rada města Sedlčany za
uvedených podmínek doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, aby schválilo
bezúplatný převod uvedeného pozemku
parc. č. 1811/2 v k. ú. a obci Sedlčany s tím,
že ze strany města nebudou hrazeny žádné
náklady vynaložené ze strany ČR – ÚZSVM,
neboť pozemek v současné době není udržován vlastníkem s péčí řádného hospodáře
(RM 14-225/2018-2022);
se změnou priorit v rámci obnovy a oprav
vodohospodářského majetku (Příloha č. 3

▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 14/2018-2022 DNE 17. DUBNA 2019
rozpočtu města Sedlčany); (v souboru výroků usnesení RM 14-238/2018-2022);
s vystavením Plné moci pro město Příbram (IČO 00243132), a to pro případ zastupování města Sedlčany (IČO 00243272)
na XVII. sněmu Svazu měst a obcí České
republiky, který se uskuteční v Ostravě ve
dnech 23. – 24. května 2019, jehož se nemůže zástupce města Sedlčany účastnit
(RM 14-250/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
aby Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 27. listopadu 2012, včetně Dodatků č. 1 až č. 3, týkající se pronájmu
nebytových prostor v objektu Sedlčany č.
p. 876 na Komenského náměstí, byla ukončena dohodou ke dni 30. června 2019.
Rada města Sedlčany po vyhodnocení potřebnosti rozhodne o dalším návrhu postupu ohledně nakládání s tímto majetkem
(RM 14-226/2018-2022);
navrhovanou rekonstrukci přiděleného
bytu č. 12/III. patro v Domově s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 28.
října č. p. 172 (výměna vany za sprchový
kout) s tím, že žadatelé provedou tyto práce v požadované kvalitě na vlastní náklady
(RM 14-228/2018-2022);
uzavření Dohody o postoupení Nájemní
smlouvy uzavřené mezi stávajícími nájemci
(rodiči) a uživatelem (synem) k bytové jednotce v objektu Západní č. p. 1175, 264 01
Sedlčany (RM 14-229/2018-2022);
„Smlouvu o zřízení služebnosti“ mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a.
s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063, v postavení oprávněného a městem Sedlčany, jako obtíženým,
jejímž předmětem je služebnost umístění
a provozování komunikačního vedení na
pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany,
parc. č. 2973/7 a parc. č. 3037/9 v k. ú.
a obci Sedlčany (RM 14-231/2018-2022);
návrh dokumentace pro výběr dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na
dodávky a služby pro dokončení akce pod
názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – SW, HW konektivita“ (RM
14-232/2018-2022);
návrh dokumentace pro výběr dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na
dodávky a služby pro dokončení akce pod
názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – pomůcky“ (v souboru výroků usnesení RM 14-234/2018-2022);
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na akci „Přístavba 2. základní školy Propo-

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

jení, Sedlčany“ se subjektem S-B, s. r. o.,
sídlem Sedlčany č. p. 332; IČO 25652362.
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je zohlednění a akceptace podmínek Plánu BOZP,
Odboru školství MěÚ Sedlčany, Odboru
životního prostředí MěÚ Sedlčany a požadavků vedení dotčených škol v podobě
oddálení zahájení stavebních prací a posunu termínu dokončení stavby (RM 14235/2018-2022);
dle předložených cenových nabídek, uzavření smluvního ujednání na práce technického dozoru investora na investiční akci
„LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ s uchazečem IČO 71267921 za cenu
103.500,- Kč bez DPH (RM 14-236/20182022);
uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výměna
vodovodu v ulici Žižkova – spodní část“ se
subjektem 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu
č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793
(RM 14-239/2018-2022);
dle akceptované cenové nabídky, objednání projektové dokumentace zmapování
(pasportu) stávajícího stavu ÚT a ZTI pro
stavební akci pod názvem „MŠ č. p. 580,
č. p. 740, posouzení stavu instalací“ u dodavatele díla, firmy Bohumil Krejčí - KRB,
se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514,
264 01 Sedlčany; IČO 16938402; za cenu
100.000,- Kč včetně DPH (82.645,- Kč bez
DPH); (RM 14-247/2018-2022);
poskytnutí finančního daru v max. výši
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální
odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy (vyhověno jednomu případu Žádosti č. j.: SOC/7254/2019;
výše daru celkem činí 1 x 800,00 Kč); (RM
14-248/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr prodeje (Oznámení)
domu Sedlčany č. p. 85 v ulici Nádražní, a
to obálkovou metodou s minimálním podáním ve výši 4.500.000,- Kč. Zveřejnění
pro podání nabídky bude učiněno po dobu
dvou měsíců, tedy do dne 30. června 2019
(RM 14-227/2018-2022);
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat výběrové řízení na zajištění nejvhodnějšího dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky a služby
pro dokončení akce pod názvem „Přístavba
2. základní školy Propojení, Sedlčany – SW,

▪

▪
▪

▪

▪

▪

HW konektivita“ (RM 14-233/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
o předložených cenových nabídkách na akci
„RC Petrklíč – výměna oken“ s tím, že zhotovitelem bude firma Jiří Moulík – montáže; IČO
74459732; za cenu 389.563,- Kč bez DPH, tj.
471.371,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-240/2018-2022);
o předložených cenových nabídkách na akci
„2. ZŠ – odhlučnění chodeb“ s tím, že zhotovitelem bude firma Jiří Moulík – montáže; IČO
74459732; za cenu 116.176,- Kč bez DPH, tj.
140.572,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-241/2018-2022);
o předložených cenových nabídkách na akci
„Rekonstrukce rampy KDJS“ s tím, že zhotovitelem bude S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za
cenu 509.817,- Kč bez DPH, tj. 616.879,- Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
14-242/2018-2022);
o předložených cenových nabídkách na
akci „Sanace vlhkosti v objektu Sedlčany
č. p. 428 – ZUŠ, etapa B a C“ s tím, že zhotovitelem bude S-B, s. r. o.; IČO 25652362,
za cenu 648.762,- Kč bez DPH, tj. 785.002,Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
14-243/2018-2022);
o předložených cenových nabídkách na
akci „MŠ č. p. 740 výměna jídelních výtahů“
s tím, že zhotovitelem bude firma VÝTAHY
SCHMITT+SOHN, s. r. o.; IČO 25218883, za
cenu 344.000,- Kč bez DPH, tj. 416.240,- Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14244/2018-2022);
o předložených cenových nabídkách na akci
„Solopysky – dokončení komunikace Horní
rybník“ s tím, že zhotovitelem bude BES, s. r.
o.; IČO 43792553, za cenu 799.537,66 Kč bez
DPH, tj. 967.441,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-245/2018-2022);
o předložené cenové nabídce na pokládku ochranného potrubí pro optické kabely
k budoucímu propojení objektu Sedlčany č. p.
336 a č. p. 151 s tím, že zhotovitelem bude
firma SLÁDEK GROUP, a. s.; IČO 46356886, za
cenu 55.772,80 Kč bez DPH, tj. 67.485,10 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14246/2018-2022).
Rada města Sedlčany poskytla:
příspěvek pořadatelům 3. ročníku akce
zvané „Mejdan pro Faunu“, která se bude
konat dne 17. srpna 2019 na veřejném prostranství zvaném Na Mrskošovně, a to za
účelem úhrady pronájmu ozvučovací techniky v částce do 20.000,- Kč (kapitola 3.2
rozpočtu města Sedlčany na rok 2019); (RM
14-249/2018-2022).
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 15/2018-2022 DNE 2. KVĚTNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 18 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 17. dubna 2019 (RM č. 14/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM
15-252/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyřadila:
z další fáze Participativního rozpočtu (veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jejich případné realizaci) projekty pod názvem
„Prodloužení chodníku z ulice Lidická“ (neproveditelnost – nesplněny podmínky pro
zahájení stavby v reálném čase roku 2019);
„Zázemí RC Sedlčany, z. s.“ (nesplnění základní podmínky Participativního rozpočtu, kterou je v době po jeho realizaci zajištění přístupu veřejnosti) a „Kóje na tříděný / směsný
odpad s příslušenstvím“ (nekompletní zpracování a zjevný nesouhlas s navrhovaným
řešením zainteresovaného subjektu), které byly podány v rámci množiny projektů
s uplatněním do Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 (v souboru
výroků usnesení RM 15-253/2018-2022;
RM 15-256/2018-2022 a RM 15-257/20182022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zařadit uvedený záměr akce „Prodloužení chodníku z ulice Lidická“ jako
prioritní do plánu investičních akcí a neprodleně připravit zadání pro vyhotovení
řádné projektové dokumentace na tuto akci
s předpokladem zařazení realizace akce do
návrhu rozpočtu na příští rozpočtové období (2020); (v souboru výroků usnesení RM
15-253/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
postoupit projekty pod názvem „Pítka
pro ptáky“; „Obnova oddechové zahrady
a dětského hřiště před Rodinným centrem
Petrklíč“; „Klidová zóna – veřejný okrasný
park“; „Rekonstrukce chodníku u domu
č. p. 725 – 727“ a „Revitalizace požární nádrže
v ulici Na Potůčku“, které byly podány v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany
na rok 2019, do další fáze Participativního
rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jejich realizaci (RM
15-254/2018-2022; RM 15-255/2018-2022;
RM 15-258/2018-2022; RM 15-259/20182022 a RM 15-260/2018-2022);
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▪ o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Venkov-

ní rolety NP 1 a NP 2 (Nemocnice Sedlčany;
celkem 22 oken)“ s dodavatelem, kterým je
firma Jiří Moulík – montáže; IČO 74459732,
za cenu 353.770,- Kč bez DPH, tj. 428.062,Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
15-263/2018-2022);
o návrhu sanačních opatření pro sanaci
vlhkosti v dvorní části budovy Sedlčany č. p.
34 a to podle předložené cenové nabídky na
akci „Sanace vlhkosti č. p. 34“, kterou provede zhotovitel S-B, s. r. o., IČO 25652362, za
cenu 374.491,- Kč bez DPH, tj. 453.134,- Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 15264/2018-2022);
▪ o předložené cenové nabídce na akci „Elektroinstalace 1. ZŠ“; vybraným zhotovitelem
bude firma STRNAD elektro, s. r. o.; IČO
28252772, za cenu 342.868,94 Kč bez DPH,
tj. 414.871,- Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 15-265/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
návrh systému veřejného hlasování
a hlasovacího práva pro definovanou množinu občanů města Sedlčany (osoba starší 15
let, která tohoto věku dovršila nejpozději
dne 31. května 2019 s trvalým bydlištěm ve
městě Sedlčany včetně místních částí), a to
v rámci zjištění vůle občanů nad návrhy projektů Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, postoupených k hlasování
o jejich realizaci (RM 15-261/2018-2022);
a to dle předložené cenové nabídky, uzavření smluvního ujednání na administrátora
zadávacího řízení na investiční akci „Městský
park Sedlčany“ se S. I. K., spol. s r. o.; IČO
25108433, za cenu 41.000,- Kč bez DPH,
tj. 49.610,- Kč vč. DPH (RM 15-262/20182022);
a to na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Sedlčany na rok 2019, doručených subjekty
v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a další zákony, finanční podporu na
činnost a aktivity v roce 2019 následným žadatelům:
▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s. Sedlčany v částce 5.000,00 Kč;
▪ Klub Velká Kobra Sedlčany v částce
5.000,00 Kč;
▪ ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Sedlčany v částce 3.000,00 Kč;

▪

▪

▪

▪

▪ Junák – český skaut, středisko Sedlčany,
z. s. v částce 7.000,00 Kč;
▪ Radioklub Sedlčany, pobočný spolek reg.
č. 550/3 v částce 2.000,00 Kč;
▪ Základní kynologická organizace (ZKO)
Sedlčany č. 478 v částce 10.000,00 Kč;
▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 10.000,00 Kč;
▪ Sportovní klub PeVan Gym Family v částce 10.000,00 Kč;
▪ ZO ČSCH Sedlčany v částce 18.000,00 Kč;
▪ Veterán klub Sedlčany – (Vybavení klubových prostor) v částce 5.000,00 Kč;
▪ Model klub Sedlčany, p. s. v částce
10.000,00 Kč;
▪ Sdružení rodičů a přátel G a SOŠE v částce 2.000,00 Kč;
▪ Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
TOM 5603 Jeleni v částce 18.000,00 Kč.
(v souboru výroků usnesení RM 15266/2018-2022);
a to na základě samostatně podané
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Sedlčany na rok 2019, doručené
subjektem Linka bezpečí, z. s. v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a další zákony, finanční podporu
v částce 2.000,00 Kč za podmínek uvedených v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční
podpory na provoz „linky bezpečí“ v roce
2019 (v souboru výroků usnesení RM
15-268/2018-2022);
poskytnutí finančního daru v max. výši
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální
odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy (vyhověno jednomu případu žádosti č. j.: SOC/8220/2019;
výše daru celkem činí 1 x 800,00 Kč); (RM
15-269/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
a projednat navržený program jednání 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022),
které se bude konat v pondělí dne 13. května
2019 v čase od 17:00 hod. ve Společenském
sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany
(RM 15-267/2018-2022).
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USNESENÍ

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 13. KVĚTNA 2019
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor
celkem 25 usnesení, resp. specifických
rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na
vědomí:
zprávu o kontrole plnění usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 25. února 2019,
doplněnou o aktuální údaje plnění (usnesení 53/2018-2022);
zprávu o jednání a činnosti Rady města
Sedlčany za uplynulé období v uzavřeném
intervalu dní 25. února 2019 až 13. května 2019, ve kterém se v termínech dne
25. února 2019, dne 6. března 2019, dne
20. března 2019, dne 3. dubna 2019, dne
17. dubna 2019 a dne 2. května 2019 konala řádná zasedání tohoto orgánu města
Sedlčany (usnesení 54/2018-2022);
rozhodnutí Rady města Sedlčany o vyřazení třech projektů z celkem osmi podaných v rámci Participativního rozpočtu
města Sedlčany na rok 2019 a postoupení
pěti projektů pod názvem „Pítka pro ptáky“; „Obnova oddechové zóny a dětského
hřiště před Rodinným centrem Petrklíč“;
„Klidová zóna – veřejný okrasný park“;
„Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku“ a „Rekonstrukce chodníku u domu
č. p. 725 – 727“ do další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování
(usnesení 59/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
dokument „Závěrečný účet – výsledky
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-9 za rok 2018 a to tak,
že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu
účetního období dne 31. prosince 2018
jsou ve výši 207.763,25 tis. Kč vč. zapojení
rezerv (což představuje 100,35 % schváleného předpokladu RO č. 9) a rozpočtové
výdaje ke dni 31. prosince 2018 jsou ve
výši 179.275,81 tis. Kč (což představuje 96,61 % schváleného předpokladu RO
č. 9); (usnesení 55/2018-2022);
„Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Sedlčany
za rok 2018“ a účetní závěrku města Sedlčany za rok 2018, která je součástí „Zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok
2018“ (usnesení 56/2018-2022);
přijetí účelového daru do výše
8.000.000,- Kč na výstavbu Městského
parku Sedlčany v Tyršově ulici od dárce Maranatha, z. s., se sídlem Jemnická
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887/4, Praha 4, IČO 26585065 (usnesení
57/2018-2022);
navrhované Rozpočtové opatření
č. 1/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn.
Předmětem tohoto opatření je navýšení
příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 o částku ve výši 12.525,- tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na
rok 2019 o částku ve výši 9.500,- tis. Kč.
Příjmy po provedené úpravě budou činit
celkem 289.218,- tis. Kč; výdaje budou činit celkem 286.193,- tis. Kč. Rozpočet po
započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 bude přebytkový částkou 3.025,- tis.
Kč (usnesení 58/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora sportovní činnosti spolku TJ TATRAN SEDLČANY,
z. s.“, a to subjektu TJ TATRAN SEDLČANY,
z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150,
264 01 Sedlčany, IČO 00663468, zastoupený Ing. Martinem Havlem, předsedou
spolku, ve výši 672.000,00 Kč (usnesení
60/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Zajištění sportovní činnosti a provozu areálu TJ Sokol
Sedlčany“ a to pro subjekt Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany,
IČO 61101052, zastoupený panem Jiřím
Doubravou, starostou Sokola Sedlčany,
ve výši 86.000,00 Kč (usnesení 61/20182022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Činnost spolku, rozvoj a prezentace sportu v regionu,
práce s mládeží“ a to pro subjekt Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem
Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01
Sedlčany, IČO 61903779, zastoupený Ing.
Tomášem Langerem, prezidentem sportovního klubu, ve výši 60.000,00 Kč (usnesení 62/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora sportujících dětí a mládeže v oblasti komerčního a sportovního aerobiku“ pro subjekt
Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany,
Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČO
02166437, ve výši 88.750,00 Kč (usnesení
63/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora čin-
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nosti RC Sedlčany, z. s.“ pro subjekt Rugby Club Sedlčany, z. s.“ se sídlem Kňovice,
č. p. 107, 264 01 Sedlčany, IČO 27027678,
zastoupený panem Milošem Vodrážkou,
předsedou klubu, ve výši 49.000,00 Kč
(usnesení 64/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti
mládeže ve Sportovním klubu ZLOBR Sedlčany“, pro subjekt Sportovní klub ZLOBR
Sedlčany, z. s. se sídlem Sedlčany, U Školky
č. p. 698, 264 01 Sedlčany, IČO 22864814,
zastoupený Ing. Jiřím Práškem, předsedou klubu, ve výši 37.000,00 Kč (usnesení
65/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora systematického sportování mládeže“ pro subjekt Karate-P-Klub, z. s., oddíl Sedlčany, se
sídlem Tábor, Sofijská č. p. 2798, 390 05
Tábor, IČO 67154662, zastoupený panem
Josefem Pěknicem, předsedou klubu, ve
výši 28.250,00 Kč (usnesení 66/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Výchova mladých šachistů, činnost šachového kroužku“
pro subjekt Šachový klub KDJS Sedlčany,
z. s., se sídlem Havlíčkova, č. p. 514, 264
01 Sedlčany, IČO 48955566, zastoupený
panem MUDr. Antonínem Mandovcem,
předsedou klubu, ve výši 25.000,00 Kč
(usnesení 67/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Celoroční činnost Centra Ochrany fauny ČR“ a to pro
subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., se
sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Krásná
Hora nad Vltavou, IČO 67778585, zastoupený panem Pavlem Křížkem, ředitelem
subjektu, ve výši 80.000,00 Kč (usnesení
68/2018-2022);
přijetí daru, resp. uzavření Darovací
smlouvy s tím, že podíloví spoluvlastníci
pozemku parc. č. 908/25, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
neplodná půda, o výměře 38 m2 v k. ú.
a obci Sedlčany, jako dárci, darují městu
Sedlčany, jako obdarovanému, uvedený
pozemek, který město Sedlčany do svého vlastnictví přijímá (usnesení 69/20182022);
majetkoprávní vypořádání, resp. zrušení podílového spoluvlastnictví k pozemku
parc. č. 332 v k. ú. a obci Sedlčany s tím,
že město Sedlčany požádá ČR - ÚZSVM
o bezúplatný převod vlastnictví podílu
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USNESENÍ

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 13. KVĚTNA 2019
id. ¼ nově vytvořeného pozemku parc. č.
332/2 (chodník) a úplatný převod vlastnictví podílu id. ¼ nově vytvořeného pozemku parc. č. 332/4 (podle GP č. 2614318/2018 ze dne 31. března 2019), a dále
se město Sedlčany vzdává předkupního
práva ke spoluvlastnickým podílům, které
mají připadnout dle výše uvedeného stávajícím spoluvlastníkům, případně Středočeskému kraji.
Město Sedlčany spoluvlastnický podíl ve
výši id. 3/20 převede novým vlastníkům
nově vytvořených pozemků, a to tak, že
podíl id. 3/20 k nově vytvořenému pozemku parc. č. 332/1 převede do vlastnictví
FO a podíl id. 3/20 k nově vytvořenému
pozemku parc. č. 332/3 převede do vlastnictví ČR - ÚZSVM, případně Středočeského kraje (součást silnice II/105), přičemž
současně FO převede na město Sedlčany
bezúplatně spoluvlastnický podíl id. 12/20
k nově vytvořeným pozemkům parc. č.
332/2 a parc. č. 332/4. Současně se FO
a ČR - ÚZSVM vzdávají předkupního práva
ke spoluvlastnickým podílům, které mají
připadnout městu Sedlčany (usnesení
70/2018-2022);
Obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
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čany č. 1/2019, o stanovení kratší doby
nočního klidu, kterou se zároveň ruší
Obecně závazná vyhláška města Sedlčany
č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního
klidu, schválená usnesením Zastupitelstva
města Sedlčany, označeným ZM 257/20142018 dne 14. května 2018(usnesení
71/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě
města Sedlčany zařadit do návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany:
ustanovení, které se týká možnosti on-line audio přenosů veřejného jednání
Zastupitelstva města Sedlčany, a v této
souvislosti dále uložilo zajistit vhodné
technické zařízení toto umožňující. Účinnost tohoto ustanovení, která bude do dokumentu zapracována, nastane nejpozději
do tří měsíců ode dne schválení nového
Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany (usnesení 72/2018-2022);
ustanovení, kterým bude určen pevný
čas (nejpozději v 19:00 hod.) pro přerušení schváleného programu jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
na dobu nejdéle 30 minut. Na tuto dobu
bude do programu jednání zařazen pravidelný bod s názvem „Dotazy a připomín-
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ky občanů“ (deklaratorní plnění § 16 a 17
zákona o obcích), v průběhu kterého budou vyslechnuty jednotlivé příspěvky
v délce trvání max. tří minut (usnesení
73/2018-2022);
ustanovení, kterým bude určen pevný
čas fyziologické přestávky v délce trvání pěti minut po třech hodinách jednání
(usnesení 74/2018-2022);
ustanovení, kterým se zpravidla stanoví
jednacím dnem Zastupitelstva města Sedlčany pondělí, v čase od 17:00 hod. (usnesení 75/2018-2022);
ustanovení, kterým je doba trvání
zasedání stanovena nejdéle do 22:00 hod.
Každé prodloužení o max. 1,0 hodinu je
možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj
hlasováním nadpoloviční většina všech zastupitelů zastupitelského sboru (usnesení
76/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo
Radě města Sedlčany:
předložit ke schválení návrh pořádkového předpisu – Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany, který bude doplněn
dle přijatých usnesení, a to v termínu nejbližšího veřejného zasedání zastupitelstva
(usnesení 77/2018-2022).

▪
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY GENERÁLMAJOROVI IN MEMORIAM
JOSEFU BALABÁNOVI 4. ČERVNA VE 14 HOD. NA BUDOVĚ 1. ZŠ
Město Sedlčany u příležitosti 125. výročí
narození legionáře a důstojníka čsl. armády
Josefa Balabána odhalí na budově 1. základ-

ní školy Sedlčany pamětní desku, která se
stane důstojnou připomínkou tohoto hrdiny
a českého vlastence. Slavnostní akt se uskuteční v den 125. výročí
Balabánova narození
– v úterý 4. června ve
14 hodin před budovou
1. ZŠ Sedlčany na Komenského náměstí.
Josef Balabán žil
před první světovou
válkou s rodiči v Sestrouni a později v Sedlčanech, kde v letech
1905–1908 navštěvoval měšťanskou školu
a vyučil se strojním zámečníkem v Kašparově
továrně. V době 1. sv.
války vstoupil do čsl.

legií v Rusku a zúčastnil se řady bojových
operací. Do osvobozené vlasti se vrátil jako
poručík dělostřelectva, pracoval na generálním štábu čsl. armády. V době okupace se
stal jednou z vedoucích osobností odbojové
organizace Obrana národa, zaměřující se na
zpravodajskou činnost a organizující ozbrojený odpor proti okupantům. Společně
s dalšími bývalými členy čsl. armády, podplukovníkem Josefem Mašínem a št. kapitánem
Václavem Morávkem, tvořili zpravodajsko-sabotážní skupinu „Tři králové“. Podplukovník Balabán byl velitelem této skupiny
a hlavním organizátorem akcí. Vinou zrádce
byl 22. dubna 1941 po krátké přestřelce zraněn a zatčen gestapem. Přestože byl krutě
mučen a vyslýchán, nic nevyzradil, a umožnil zbývajícím členům skupiny pokračovat
v odbojové činnosti. Byl popraven nacisty
3. října 1941 v Praze-Ruzyni.

Dne 22. června v 11 hodin se v Městském
muzeu Sedlčany uskuteční vernisáž výstavy Model klubu Sedlčany „Když si chlapi
hrají...”.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

KDJS
MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KNIHOVNA

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
ČERVEN 2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Přehled kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVA „OBRAZY JARKY TRPKOVÉ”
do 16.6. FOTOGRAFIE VĚTRNÝCH MLÝNŮ & 110 LET OD VZNIKU SEDL. KLUBU TURISTŮ
22.6. VERNISÁŽ VÝSTAVY „KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ...”
6.6. - 31.8. VÝSTAVA „NA CHODBĚ”
6.6. - 3.7. VÝSTAVA PALIČKOVANÝCH KRAJEK - MARKÉTA SLOUPOVÁ

DALŠÍ AKCE
SO 1.6. od 20 hod.
NE 2.6. od 14 hod.
NE 2.6. od 15 hod.
NE 2.6. od 18 hod.

CO JSME KOMU UDĚLALI?
SEBRANKA - VLAŠIM - Areál „U chovatelů”
LEO DA VINCI: MISE MONA LISA
TIK ŤAK ANEB SKUPINOVÁ TERAPIE

.......................................................... KINO
.................................................. KONCERT
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
........................ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PO 3.6. od 10 hod.
ÚT 4.6. od 19 hod.
ST 5.6. od 17 hod.
ČT 6.6. od 17 hod.
PÁ 7.6. od 13.30 hod.
PÁ 7.6. od 15 hod.
PÁ 7.6. od 20 hod.
SO 8.6. od 20 hod.
NE 9.6. od 14 hod.
NE 9.6. od 15 hod.

PIP A PIPA JSOU KAMARÁDI
CESTOU NECESTOU
HAJÁNEK
VERNISÁŽ VÝSTAVY PALIČKOVANÝCH KRAJEK - M. SLOUPOVÁ
HRAJEME DESKOVKY
TURNAJ V PEXESU
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
KURSK
VENKOVANKA - ROŽMITÁL - Areál „U chovatelů”
A BUDE LEGRACE - VÁCLAV UPÍR KREJČÍ

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
..................................... ZÁBAVNÝ POŘAD
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
.................................................. KONCERT
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

ST 12.6. od 17 hod.
PÁ 14.6. od 13.30 hod.
PÁ 14.6. od 15 hod.
PÁ 14.6. od 20 hod.
SO 15.6. od 6.50 hod.
SO 15.6. od 10 hod.
SO 15.6. od 20 hod.
NE 16.6. od 14 hod.

HAJÁNEK
HRAJEME DESKOVKY
ČÍST SE DÁ I VENKU
MODLITBA
VÝPRAVA NA VRCH DVOŘÁČEK - sraz na vlak. nádraží Sedlčany
ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
VŠICHNI TO VĚDÍ
TÝNEČANKA - TÝNEC NAD SÁZAVOU - Areál „U chovatelů”

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.................................................. POCHOD
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.................................................. KONCERT

PO 17.6. od 16 hod.
ST 19.6. od 17 hod.
ČT 20.6. od 20 hod.
PÁ 21.6. od 13.30 hod.
PÁ 21.6. od 16 hod.
PÁ 21.6. od 20 hod.
SO 22.6. 9 - 12 hod.
SO 22.6. od 11 hod.
SO 22.6. od 20 hod.
NE 23.6. od 14 hod.
NE 23.6. od 16.30 hod.
NE 23.6. od 19 hod.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ČTENÁŘSKÉ LIGY
HAJÁNEK
PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ
HRAJEME DESKOVKY
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA
BRANKÁŘ
DĚTSKÝ DEN ROSA
VERNISÁŽ VÝSTAVY „KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ...”
TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ
DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA - Areál „U chovatelů”
KYTAROVÝ RECITÁL ADAMA ŘÍHY
SVATOJANSKÁ NOC ANEB POLETÍME S BROUČKY

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
.......................................................... KINO
.................................................. KONCERT
.................................................. KONCERT
................................... PRO DĚTI A RODIČE

PO 24.6. od 10 hod.
ST 26.6. od 17 hod.
ČT 27.6. od 19 hod.
PÁ 28.6. od 13.30 hod.
PÁ 28.6. od 20 hod.
SO 29.6. od 20 hod.
NE 30.6. od 14 hod.

PRSTÍKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
HAJÁNEK
VANDRÁCI
HRAJEME DESKOVKY
GENESIS
VDOVY
DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA - Areál „U chovatelů”

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
..................................... ZÁBAVNÝ POŘAD
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
.................................................. KONCERT

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 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

Neděle 2. června v 18 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Neděle 9. června v 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

V Divadelním sále poprvé v historii uvítáme
Ochotnický divadelní spolek Nechvalice,
který si Vás dovoluje pozvat na francouzskou komedii

Nezapomínáme ani na naše mladé diváky a právě pro ně jsme
připravili zábavný pořad

TIK ŤAK
ANEB SKUPINOVÁ TERAPIE

Jedná se o dětský pořad, v němž účinkuje

Čekárna u uznávaného lékaře se promění v debatní kroužek
postupně přicházejících „pacientů“, kteří si navzájem sdělují
své pocity a prožitky s jejich tikem.
V režii Ludmily Zrůbkové hrají: Josef Zelenka, Jiří Lalák, Marek
Procházka, Ludmila Burdová, Ivana Zelenková, Stanislav Král
a Zdeněk Hobzek.
Sami účinkující Vás zvou: „Podívejte se na /ne/normální komedii o nás všech /ne/normálních pacientech. Třeba zahlédnete sami sebe nebo někoho ze svých blízkých. Samozřejmě ale
víme, že Vy osobně jste naprosto v pořádku …“
Vstupné: 100 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

A BUDE LEGRACE

VÁCLAV UPÍR KREJČÍ

Kdo by neznal tuto nepřehlédnutelnou osobnost české zábavy,
která tančí, zpívá, hraje ... a hlavně baví návštěvníky.
Jeho vystoupení s MimTriem jsou dnes již legendou, ale „Upír“
vystupuje s úspěchem dále a velice oblíben je i v dětských
pořadech.
Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Sobota 22. června 9 - 12 hod.
DĚTSKÝ DEN V KDJS

Úterý 4. června v 19 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Zveme Vás ve spolupráci s Agenturou MAMUT AGENCY
na zábavný pořad

CESTOU NECESTOU,
v kterém se nám představí populární herec, bavič
a vynikající vypravěč

MIROSLAV
DONUTIL
Vstupné: 390 Kč.
Délka představení cca
90 minut bez přestávky.

Pořad věnovaný našim nejmenším se v rámci letošních
Městských slavností ROSA
opět uskuteční v prostorách KDJS a jmenuje se

DĚTSKÝ DEN ROSA
V pestrém programu bude dětem (a nejen jim) umožněno zapojit se do různých soutěží, které pro ně ve spolupráci připraví
KDJS, Městská knihovna Sedlčany a Klub Velká Kobra Sedlčany. Tradičně si své vystoupení – tj. ukázky svých dovedností,
výstavku výstroje a také možnost vyzkoušení šermířských soubojů – připravila Skupina historického šermu CORPUS BELLATORES.
Mediální partnerství ČRo REGION se projeví v nabídce tohoto
dne. ČRo REGION přiveze pro děti zajímavou herní novinku „Kuličkový stůl“.
Pochopitelně jsou připravena i pohádková představení pro
návštěvníky této akce, která budou prokládána soutěžemi:
začátek v 9.00 hodin
O TŘECH BRATRECH
začátek v 10.00 hodin ZTRACENÁ KRÁLOVSKÁ KORUNA
začátek v 11.00 hodin MLSNÁ PRINCEZNA
Vstup na tuto akci je volný!

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2019
Čtvrtek 27. června v 19 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

V Divadelním sále se uskuteční zábavný pořad

VANDRÁCI
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard
– VANDRÁCI VAGAMUNDOS - tři měsíce vandrovali po střední
Americe. Nejdříve byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí
Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli
Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou
Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané.
Cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem,
kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich
cestovatelsko-zábavného pořadu na Prima COOL. Čas bude
i na dotazy diváků a autogramiádu.
Vstupné: 280,- Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

VÝSTAVA
V Koncertním sále je instalována výstava olejomaleb
na plátně, která je uváděna pod názvem,
který nám prozradí i jméno autorky -

OBRAZY JARKY TRPKOVÉ
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.

DÁLE PŘIPRAVUJEME

OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert)
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert)
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČARODĚJKY V KUCHYNI (divadlo)
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer)
BIG BAND ÚH AČR (koncert)
PARDÁL (divadlo)
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert)
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (divadlo pro děti)
KAREL KAHOVEC a G&B (koncert)
DOPISY OLZE (poetický večer)
STRAHOVANKA (koncert)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert)
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti)
NEZMAŘI (koncert)...

PŘEDPLATNÉ
2019 - 2020
Blíží se čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2019
- 2020, a tak jako každoročně, také letos máme pro
návštěvníky KDJS Sedlčany připraveny dva tradiční
předplatitelské cykly.
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2019 – 2020“
a v tomto cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadelních představení za velice výhodnou cenu 1.300,Kč. Takže jedno divadelní představení vychází přibližně na 185,- Kč.
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ
POEZIE, SLOVA A HUDBY 2019 - 2020“. V nové sezoně Vám nabízíme opět čtyři pořady za velice příznivou cenu 550,- Kč. V tomto případě vychází cena
za jedno představení na 138,- Kč.
Cena předplatného je oproti samostatně nakupovaným vstupenkám na jednotlivá představení zvýhodněna o více než 35%!

Důležitá informace:

Prodej průkazů předplatného probíhá od 3. června 2019 výhradně v předprodeji vstupenek v TIC
na náměstí TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je
318 821 158, kde si lze i dohodnout rezervaci.
Pro letošní rok opět platí rezervace stávajících
míst majitelům předplatitelských průkazů pro sezonu 2018 -2019, ale pouze těm, kteří dali souhlas
ke zpracování osobních údajů dle směrnice GDPR
v roce 2018.
Kdo má zájem o „své místo“, tak si může zakoupit
novou permanentku v předprodeji v TIC, kde bude
místo rezervováno pouze do 4. července 2019.
Po tomto datu bude místo uvolněno do prodeje
ostatním zájemcům.
Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit zajímavé pořady
za velmi příznivé ceny předplatného shodné s minulou sezonou. Tímto se snažíme zajistit předplatitelům výrazně výhodnější ceny oproti jednotlivě
pořizovaným vstupenkám.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu, resp. návštěvy
v nové kulturní sezoně 2019 - 2020.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2019
PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2019-2020
Září 2019
ČARODĚJKY V KUCHYNI, Caroline Smith
Co se stane, když osud svede dvě zralé
ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do
televizní kuchařské show? Urážky jsou
pikantnější než připravované pokrmy,
výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová
omáčka... Kdo koho utáhne na vařené
nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň?
Co „dobrého“ si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky.
V režii Romana Štolpy hrají: Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej, Milan
Duchek
Uvádí MDA Agentura Praha
Říjen 2019
1 + 1 = 3 … aneb Jak to tedy bylo Antoníne?, Miluše Dreiseitlová a Zuzana Kožinová
Hra nám přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující
ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefinu. Obě ženy vedou
imaginární dialog o svém osudovém muži, rozdělený do klíčových
epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových
hudebních začátků a prvních úspěchů v Praze, přes turné Evropou až k slavné premiéře Novosvětské symfonie v New Yorku.
Ústřední myšlenkou hry je věčná pravda filosofů života, že žít
s bytostí milující je větší štěstí, než snít o životě s bytostí milovanou, protože štěstí nelze vysnít, jen prožít.
V režii Libora Hrušky hrají : Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová
a Zuzana Kožinová
Uvádí Divadelní společnost Karel Soukup
Listopad 2019
„ … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“, Jaroslav Gillar, Vladimír Škutina
Hra je groteskou o světě, v němž žijeme. Je to hra o konfrontaci
světů, myšlenek a názorů. V neznámé zemi,
na neznámém místě se ocitá unesený diktátor. Teroristka zjišťuje, že plán únosu selhal.
Co teď s diktátorem? Není na prodej ani na
výměnu. Zbývá jen lidské sblížení. Výborná
komedie s hvězdným hereckým obsazením.
V režii Jaroslava Gillara hrají : Miroslav Táborský a Jitka Ježková
Uvádí Agentura GP-Art Praha

Leden 2020
MADAME RUBINSTEIN, John Misto
Malovali ji Salvador Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily
Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein
byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla
prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame.
V režii Petra Svojtky hrají: Milena Steinmasslová, Dana Syslová a Jiří Háma
Uvádí umělecká agentura ADF Praha
Únor 2020
KRÁS(K)A NA SCÉNĚ, Jeffrey Hatcher
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav
mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky
svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co
když žije skutečný život jen na prknech s vůní divadelních šminek
a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve
světě, který se stal navíc nelítostným a bez náznaku soucitu či pochopení. „Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž“.
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.
V režii Petra Mikesky hru uvádí Městské divadla Mladá Boleslav.
Březen 2020
RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra,
stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě jiného
především kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz
vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném
kontrastu s citem bezvýhradným, samozřejmým, s citem bez
otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery.
V režii Oldřicha Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Divadla F. X. Šaldy Liberec
Duben 2020
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským
krizím, vychází z knihy manželů Peasových, ve které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem.
Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své hudební komedie.
V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2019-2020
Říjen 2019
ČTENÍ KE KAFI
Chvilky pohody a zajímavých pohledů na obyčejný život kolem nás.
Scénické čtení z rukopisů Daniely
Zbytovské v podání hereček divadla
„Maléhry“ z Brna.
Účinkují:
Daniela ZBYTOVSKÁ, Barbora SEIDLOVÁ, Nikola ZBYTOVSKÁ
Listopad 2019
DOPISY OLZE
Tento pořad vznikl cíleně k oslavám 30. výročí sametové revoluce. V rámci tohoto jedinečného programu zazní hudba světových i českých autorů, která bude prokládána četbou korespondence bývalého prezidenta Václava Havla.
Účinkují: Valérie ZAWADSKÁ – umělecký přednes, Eva GARAJOVÁ – zpěv, Kateřina ENGLICHOVÁ - harfa

Leden 2020
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí nový pořad - poučný
a zábavný dialog z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu
vystupují populární herci, kteří se s diváky podělí o své zážitky,
zkušenosti, zajímavé historky a předvedou divákům své umění.
Účinkují: Ivan VYSKOČIL / Jan KAČER, Karel SOUKUP
Březen 2020
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása
mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala,
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B.
Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují:
Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes, Jan SLÁDEČEK – violoncello, Vítězslav PODRAZIL – klavír

KINO

SEDLČANY

KINO SEDLČANY - program červen 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.

sobota 1. června ve 20 hod.

sobota 22. června ve 20 hod.

film F, B – komedie (2019), režie P. de Chauveron, 98 min.

film USA – dokument, drama, životopis (2019), rež. T. Wardie, 96 min.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé,
David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý
z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno
pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Pokračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 7. června ve 20 hod.

DVD prem.1.6.19

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

film Česko – cestopis (2019), režie D. Pribáň, 114 min.

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele s Danem
Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až
domů.
Vstupné 100 Kč. Přístupný od 12 let.
sobota 8. června ve 20 hod.

KURSK

DVD prem. 11.6.19

film B, L – akční, drama (2019), režie T. Vinterberg, 117 min.

Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo
v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 12. srpna
otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou
do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře.
Začíná zoufalý boj s časem. Záchrannou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční
pomoc…
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.
pátek 14. června ve 20 hod.

MODLITBA

TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ

Prem. 30.5.19

Bobby, Eddy a David přišli na svět na začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal
senzací Ameriky. Kdo a proč je rozdělil? Jak ovlivnilo mnohaleté
odloučení jejich životy?
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 28. června ve 20 hod.

GENESIS

film Kanada – drama (2019), rež. P. Lesage, 130 min.

V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá sestra
Charlotte je zaskočena svým přítelem, který ji navrhuje, aby měli
otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře najde dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění... Hraje N. Nabita,
T. Pellegrin.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 29. června ve 20 hod.

VDOVY

film USA – thriller, drama (2019), režie S. McQueen, 129 min.

Vdovy jsou příběhem žen, které nemají téměř nic společného. S výjimkou mrtvých manželů a velkých dluhů, které jim
zanechali ze své nezdařené trestné činnosti. A tak musí hodně
přitvrdit a bojovat za své přežití. Hrají V. Davis, M.Rodriguez.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

film F – drama (2019), režie C. Kahn, 107 min.

Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který přijíždí do katolického
rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, aby se popral
se svou závislostí na heroinu. Modlitba je nenápadný, ale pronikavý a nesentimentální snímek o víře, různých podobách závislosti a obtížné volbě mezi láskou k člověku a láskou k Bohu.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
sobota 15. června ve 20 hod.

VŠICHNI TO VĚDÍ

film E – drama, thriller (2019), režie A. Farhadi, 132 min.

Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se
ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která
měla zůstat zapomenuta. Penélope Cruz a Javier Bardem excelují
v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 21. června ve 20 hod.

BRANKÁŘ

Prem. 13.6.19

D, GB – životopis, drama, romantický (2019), M.H. Rosenmüller, 120 min.

Fascinující životní příběh legendárního brankáře Manchester City
Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory
svému německému původu a svůj přelomový zápas dohrál navzdory život ohrožujícímu zranění. Hrají D. Kross, F. Mavor a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 2. června v 15 hod.

LEO DA VINCI: MISE MONA LISA

film I – animovaný (2019) rež.S. Manfio, 85 min.

Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy
neustále překonává zákony fyziky. Při jejich testování v praxi
mu trpělivě pomáhají věrný kamarád Lorenzo a Leova tajná
láska Lisa. Když však požár zničí všechen majetek Lisina otce,
vydává se Leo s přáteli na tajemný ostrov hledat ztracený poklad, jímž by uhradil vzniklé dluhy.
Vstupné 90 Kč

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 20. června ve 20 hod.

PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ

(výběr v režii Ondřeje Kymly, cca 120 min.)
O konec sezony se už tradičně postará Ondřej Kymla se svým
výběrem studentských krátkých filmů. Nechte se opět překvapit, co vás čeká.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červen 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.

MĚSÍC PRO RODINU ANEB
RODINNÉ PRÁZDNINY NEMUSÍ BÝT
OTRAVA ANI NUDA – 12. ROČNÍK
Veškeré aktivity, které jsou pro vás v červnu nachystány, se mohou stát inspirací právě pro letošní prázdniny. Úplně všichni
si s sebou můžeme vzít do batohu knížku a neměli bychom
zapomenout ani na opuštěná zvířátka.
Od 1. 6. do 30. 6. 2019 – probíhá přihlašování všech dětí
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček,
tetička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administrativního poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).
Od 1. 6. do 30. 6. 2019 – Máte rádi zvířata?
Pomozte jim s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách,
jiná o svůj domov přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí
Domov Fauny a nejsou v něm umístěni pouze psí kamarádi,
ale i různá jiná zvířata, která potřebují naši pomoc. Můžete jim,
po celý červen, k nám do knihovny, přinášet suché psí krmivo
(ne k vaření), nepotřebné deky (ne prošívané nebo s umělým
vláknem) a suché pečivo (ne plesnivé).

od 6. 6. - 31. 8. 2019
VÝSTAVA

VÝSTAVA „NA CHODBĚ“

Sedlčanské střípky - od 6. 6. 2019 do 31. 8. 2019 budou na
chodbách budovy, ve které knihovna sídlí, vystaveny příběhy
a ilustrace k nim, které vytvářeli žáci 4. tříd sedlčanských základních škol. Projekt se jmenuje Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři a všichni, kteří výstavu uvidí, mohou hlasovat, který příběh a která ilustrace se jim nejvíce líbí. Na podzim výsledky
anketního hlasování slavnostně vyhodnotíme spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.

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: 30. 6. 2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti:
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.
Kreslení – Kurz Lukáš: 8. 6., 22. 6. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Prázdninová otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod

Čtvrtek 6. června od 17 hod.
VÝSTAVA

MARKÉTA SLOUPOVÁ
– VÝSTAVA PALIČKOVANÝCH
KRAJEK
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 17
hod. a následně si výstavu můžete prohlédnout v provozní
době knihovny do 3. 7. 2019.
Markéta Sloupová (nar. 13. 3. 1944)
Příbramská výtvarnice, autorka vystavovaných paličkovaných
krajek.
Začínala paličkovat v roce 1958 v Krajkářské škole v Sedlici u Blatné. Po škole pracovala 8 let pro Vambereckou krajku, družstvo
umělecké výroby Vamberk. Prováděla pásové, vláčkové, obrazové krajky i paličkovanou bižuterii.
Mimo tvorbu se věnovala i vzdělávací činnosti. Vedla první kurzy
paličkování v příbramském Domě kultury a kurz drhání v Drahenickém Málkově u Blatné.
Svá díla ukázala na samostatné výstavě ve Výstavní síni v Pražské
ulici v Příbrami v r. 1972 a na dalších společných výstavách v Sedlici, Praze, Plzni, Obecnici, Klučenicích, Drážkově.
Na těchto výstavách, mimo jiné, prezentovala svoji nejjemnější
práci, a to vláčkovou krajku na kapesníčku k piešťanskému kroji.
Tato precizní práce byla v soutěži o nejkrásnější krajku v Čechách
oceněna čestným uznáním.
Další samostatné výstavy uspořádala v Březnici, v příbramské
nemocnici a v geologické expozici Hornického muzea v Příbrami. Tam se setkaly nerosty umělecky ztvárněné formou krajky se
skutečnými minerály a byly vděčně přijaty návštěvníky muzea. Ke
krajkářskému převodu kamene do krajky bylo nutné použít mnoho různých krajkářských postupů a technik. Aby byla vystižena
podoba kamenů, bylo paličkováno z příze různé síly a barev. Tak
bylo možné přiblížit se jejich kráse, barevnosti, lesku a zároveň
vytvořit rozdílné krajky.
Velice náročný a pracný byl také převod do krajky chrámových
staveb v Příbrami, Březnici, v Klučenicích a Svaté Hory u Příbrami.

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 losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce června: Znáte současnou českou literaturu?

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červen 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 5. 6. 2019 od 17 hod.
Středa 12. 6. 2019 od 17 hod.
Středa 19. 6. 2019 od 17 hod.
Středa 26. 6. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst příběhy a pohádky o myškách.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 7. 6. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 14. 6. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 21. 6. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 28. 6. 2019 od 13.30 hod.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 3. 6. 2019 od 10 hod.
Pip a Pipa jsou kamarádi
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihami Axela Schefflera. Nebudou chybět písničky, říkadla a pohybové
hry, které program o králičích kamarádech doplní.
Pondělí 24. 6. 2019 od 10 hod.
Prstíková výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 7. 6. 2019 od 15 hod.
Turnaj v pexesu
Tradiční červnový souboj se soupeři a s vlastní pamětí v pexesu. Hrát mohou všichni bez rozdílu věku. Máme nová pexesa,
neváhejte a přijďte si je zkusit!
Pátek 14. 6. 2019 od 15 hod.
Číst se dá i venku
Odpoledne v „Parčíku pod Cihelným vrchem“. Sraz čtenářů malých (s doprovodem
dospělých)
i velkých je v 15 hodin
před knihovnou; odtud půjdeme směrem
na Cihelný vrch. Zde
si společně prožijeme
program „Teta to plete“ inspirovaný knihami Ivony Březinové. V případě nepříznivého počasí zůstaneme v knihovně.
Sobota 15. 6. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas
s knížkou v knihovně.
Pondělí 17. 6. 2019 od 16 hod.
Vyhlášení výsledků Čtenářské ligy
Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže, která se
letos zaměřila na téma významných dat v dějinách Československa a České republiky pod názvem Připomeňme si…
Součástí programu je i vystoupení klubu Literární prádelna,
mladších i starších dětí. Formou Listování připomenou knihu
„Nejhorší děti na světě“ spisovatele Davida Walliamse a knihu „Kde jsi, Pierote?“ spisovatelky Ivony Březinové.

Neděle 23. června od 16.30 hod.
KYTAROVÝ RECITÁL

Chrám sv. Martina Sedlčany

Klasická kytara od renesance až po současnost.

KYTAROVÝ RECITÁL
ADAMA ŘÍHY

Zazní výběr z děl Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Kaspara
Mertze, Federica Morena Torroba a dalších.
Adam Říha se hře na klasickou kytaru věnuje od 12 let, kdy se
stal žákem Marie Gexové na ZUŠ v Sedlčanech.
V letech 2013 - 2018 studoval obor klasická kytara na Pražské
konzervatoři u profesora Václava Kučery. Během studia
se stal členem kytarového
tria „Trio con brio“, se kterým koncertuje až do současnosti. V roce 2016 nahrál
sólové skladby pro kytaru
od Martina Rouse s názvem
„Španělské zákusky“. Od roku
2017 studuje u prof. Thomas
Müller-Pering na Vysoké škole Franz Liszt ve Výmaru. Pravidelně se také účastní kytarových kurzů a soutěží.

Neděle 23. června od 19 hod.
SVATOJANSKÁ NOC

SVATOJANSKÁ NOC
ANEB POLETÍME S BROUČKY

zábavný večer pro celé rodiny, který začne v 19 hod. průvodem
od knihovny na náměstí.
Společně oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme,
že průvod se bude hemžit broučky s lampionky, a to malými
i velkými.
Samozřejmě budeme také plést věnečky z vonného kvítí, možná
i chlapcům hlavy a třeba na nás bude čekat i další překvapení...
Na náměstí si užijeme představení Pipi Dlouhá punčocha a dobrodružství v Praze (divadlo Na houpačkách, hraje Katarína Fiala
a Luboš Pavel).
Neposedná, bláznivá, plná nápadů a chuti po dobrodružství
- kdo by neznal Pipi Dlouhou punčochu. V tomto divadelním
představení nejen dovádí se svými kamarády Tomíkem a Aničkou, ale také podnikne velkolepý let balónem, aby pomohla
svému
tatínkovi,
který zrovna pobývá
v Praze. Honičky, písničky, loutky, zkrátka
zábava pro všechny
děti.
V případě deště se
program uskuteční
v knihovně.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program červen 2019
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.

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

pátek 31. května

do neděle 16. června

MUZEJNÍ NOC

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany
a Základní umělecká škola Sedlčany pořádají

Sedlčanskou muzejní noc

ZVEME VÁS DO CHRÁMU MÚZ

V něm neplatí zákonitosti času. Minulost i budoucnost se tu
odehrávají naráz a přítomný okamžik je pouhou iluzí. Technické
vynálezy, o nichž jsme
muzeum Sedlčany
včera snili, budou pro Městské
a Základní umělecká škola Sedlčany
pořádají
nás zítra samozřejmé. Hodnoty, pro něž Sedlčanskou muzejní noc
jsme včera žili, budou
zítra pramálo znameVstupné
nat. Tady a teď, jen na
dobrovolné
tom záleží.
Jaký je smysl muzea?
Jak fungují elektrické
hudební
nástroje?
Jak si osvojit umění kaligrafie? Jak zní
zákony robotiky? To
a ještě víc se dozvíte,
Dopolední prohlídky od 9 do 12 hodin
31. května
budou patřit školám
mnohé si sami vy- pátek
a večerní prohlídky
od 19 do 21 hodin
od 19 do 21 hodin veřejnosti.
zkoušíte.
Městské muzeum
Akce se koná v pátek Sedlčany
31. května od 19 do
21 hodin v budově městského muzea.
Dopolední prohlídky od 9 do 12 hodin budou patřit školám
a večerní prohlídky, od 19 do 21 hodin veřejnosti.
Vstupné dobrovolné

ZVEME VÁS
DO CHRÁMU MÚZ

V něm neplatí zákonitosti času. Minulost i budoucnost se tu odehrávají naráz a přítomný okamžik
je pouhou iluzí. Technické vynálezy, o nichž jsme včera snili, budou pro nás zítra samozřejmé.
Hodnoty, pro něž jsme včera žili, budou zítra pramálo znamenat. Tady a teď, jen na tom záleží.
Jaký je smysl muzea? Jak fungují elektrické hudební nástroje?
Jak si osvojit umění kaligrafie? Jak zní zákony robotiky?
To a ještě víc se dozvíte, mnohé si sami vyzkoušíte.

Městské muzeum Sedlčany pořádá společnou výstavu

FOTOGRAFIE
VĚTRNÝCH MLÝNŮ & 110 LET
OD VZNIKU SEDLČANSKÉHO
KLUBU TURISTŮ

Výstava představuje fotografie Jana Lišky, který zdokumentoval desítky větrných mlýnů v Čechách. Je překvapující, kolik
větrných mlýnů se u nás dochovalo- ať už jako ruiny, či v dobře
udržovaném stavu pro rekreační účely. Za mlýny najezdil stovky kilometrů a nafotil neskutečné množství záběrů. Konečný
počet mlýnů se ustálil na čísle 53.
Druhá část výstavy je věnována Sedlčanskému klubu turistů významným mezníkům naší místní turistické historie a osobnostem, které ji společně vytvářeli. Vystaveny jsou zajímavé
archivní materiály, dokumenty a fotografie.
Výstavu můžete navštívit do neděle 16. června.
Vstup zdarma

Akce se koná v rámci „Festivalu muzejních nocí 2019“.

V červnu máme otevřeno od úterý do neděle bez
polední přestávky od 9 do 16 hodin (ve středu do
17 hodin).
do neděle 15. září
VÝSTAVA

Model klub Sedlčany připravil v Městském muzeu Sedlčany
výstavu s výstižným názvem

„KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ…“
Počátky modelářství v Sedlčanech se datují do padesátých let.
Vedoucí modelářských kroužků vychovali několik generací šikovných a úspěšných modelářů. V minulém roce byl pod vedením Luboše Vinaře založen Model klub Sedlčany jako pobočný
spolek Svazu modelářů České republiky, aby navázal na úspěchy
původní organizace, a k dnešnímu dni má 27 aktivních členů.

Výstava může být zajímavá i pro ženy, aby věděly, jak podpořit
jejich „přerostlé děti“. Vždyť kdo si hraje, nezlobí!
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 22. června v 11 hodin.
Vstup zdarma

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Výstavba průmyslových závodů
a jiných zařízení (pokračování z minu-

lého čísla)
Strojní a traktorová stanice byla původně v roce 1950 zřízena v bývalé Kašparově – Duchačově továrně na hospodářské
stroje. V letech 1957–1960 byla vybudována nová STS na návrší při nové silnici.
Tento objekt byl po reorganizaci STS předán n. p. Rudné doly Příbram, které zde
zřídily strojírenský závod. STS přesídlila
v menším rozsahu do objektu na Červeném Hrádku.
Nemocnice byla v Sedlčanech zřízena
v letech 1961–1963 adaptací budovy bývalého ONV. Do provozu byla dána 17.
května 1963. Sportovní hřiště s tribunou
bylo vybudováno v letech 1950–1952
u potoka Mastníka „Na Lázeňce“.
Přízemní školní pavilon gymnasia byl vystavěn v roce 1947, přístavba objektu byla
skončena v roce 1950. Přístavba školní budovy dvanáctiletky byla dokončena v roce
1963.

Akce Z

a jesle v sídlišti nákladem 1 062 000 Kč
V letech 1949–1957 byl vybudován a v areálu dvanáctileté střední školy vyv akci Z vodovod a sice od vodárny „Na budována prostorná tělocvična nákladem
potůčku“ na náměstí, dále v ulicích Tyr- 694 000 Kč. Na obou akcích bylo odpracošově, Nádražní, Šafaříkově, Školní, Suko- váno více než 20 000 brigádnických pravě, Obránců míru, 9. května, 28. října, covních hodin bezplatně.
Církvičské, Růžové a
Žižkově. Výkopy i zához výkopu byly vždy
provedeny zdarma
občany.
Obětavá
pomoc
občanů vydatně přispěla téže k vybudování školního pavilonu pro gymnasium.
V akci Z bylo také vybudováno sportovní
hřiště a provedena
úprava prostranství
a Domu kultury. V letech 1958–1962 byla
v této akci vybudována mateřská školka Budova nemocnice, dříve okresní úřad. 60. léta 20. st.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: JEZDECKÁ KARABINA
Píše se rok 1857. Pruskému království
vládne král Fridrich Vilém IV. Ten v červenci tohoto roku dostane mrtvici a ztratí
schopnost řeči. Regentem se o pár měsíců
později stane jeho mladší bratr princ Vilém. Napříč Evropou pozorujeme válečné
konflikty, mocenské a územní spory. Hlavním rivalem Pruska je v této době Dánsko,
o několik let později budou Prusové soupeřit o vedoucí úlohu v Německém spolku
s Rakouskem.
Ke střetu s Rakušany dojde v roce 1866,
rakouská armáda je vyzbrojena zepředu nabíjenými puškami Lorenz, kdežto Prusové
spoléhají na technologickou novinku. Autorem pruských pušek je Johann Nikolaus
Dreyse (1787–1867), který již ve 20. letech
19. století náhodou objevil, že ke vznícení
perkusní zápalky není nutný úder kohoutku

na celou plochu zápalky, ale že k tomu stačí pouhé bodnutí jehlou. Využitím tohoto
objevu byla v roce 1827 sestrojena puška
s dlouhým jehlovým úderníkem, podle něhož se tyto zbraně začaly nazývat jehlovky.
Dreyse pro ně vytvořil i speciální náboj zasouvaný do hlavně ústím pomocí nabijáku,
stejně jako u jiných dobových předovek.
Teprve po nehodách, k nimž docházelo při
nabíjení těchto jehlovek zepředu, sestrojil
Dreyse nad kohoutkem odsuvný válcový
závěr pro nabíjení zezadu, čímž se trvale
zapsal do dějin zbrojní techniky.
Karabina vzor 1857, kterou muzeum
uchovává, je puška zkrácené konstrukce
uzpůsobená pro jízdní jednotky. Kratší hlaveň znamená menší přesnost a průbojnost
střely a nižší maximální dostřel, zásadní
předností je však dvakrát až třikrát rychlejší
střelba pruských,
zezadu nabíjených
zbraní. Právě tato
jediná silná stránka
nabíjecího systému, kterou Prusové správně využili,
dokázala nejspíš
Celková délka karabiny je asi 80 cm, váží 2,3 kg.

zvrátit prusko-rakouskou válku v jejich prospěch.
Karabiny zhotovené od začátku roku
1857 mají na hlavni označení „Stahl“ (ocel).
Až do roku 1870 bylo vyrobeno ve státních
zbrojovkách 46 500 kusů, jimiž byly plně
vyzbrojeny husarské a dragounské pluky.
-pž-

Rytina na válcovém závěru odkazuje na
Dreyseho rodiště. V durynské Sömmerdě
převzal Dreyse po otci zámečnictví a založil zde svou puškařskou dílnu. Iniciály N.
D. patří samozřejmě jemu coby vynálezci
zadovek a druhý řádek nese značku modelu 1857.

RŮZNÉ

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEDLČANY ZA ROK 2018
12. 4. 2019 byla městu Sedlčany doručena „Zpráva nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Sedlčany za rok 2018“. Přezkoumání hospodaření města Sedlčany provádí
auditorská společnost ECO – Economic &
Commercial Office s.r.o. se sídlem V Krátké 1083, 390 02 Tábor.
Na základě provedeného přezkoumání
hospodaření města Sedlčany nebyly zjiš-

těny žádné skutečnosti, které by vedly
k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky
přezkoumávání hospodaření:
- Dodržování povinností stanovených
zvláštními právními předpisy
- Soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
- Dodržení účelu poskytnutých

dotací a podmínek jejich použití
- Věcné a formální správnosti dokladů
a přezkoumávaných operací
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření – bez výhrad.
Zpráva nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2018 spolu se závěrečným
účtem města byla projednána na květnovém zasedání ZM Sedlčany.

BRIGÁDA V INFOCENTRU ROZHODNĚ NENÍ NUDA!
Hlavní turistická sezona opět pomalu klepe na dveře a my již oprašujeme
své znalosti o zdejším regionu a anglické
fráze, abychom zas byli co nejlépe připraveni poskytovat rady českým i zahraničním návštěvníkům Sedlčanska, kudy
se vydat za místními turistickými cíli, kde
zde dobře poobědvat či po dlouhém dni
na cestách složit hlavu. Pracujeme totiž
jako brigádníci v Turistickém informačním centru Sedlčany.
Všichni jsme stále ještě studenti, tudíž
nám nedělá zas tak velké problémy chodit do „íčka“ na víkendové služby. Což je
náš hlavní úkol – pokrýt otevírací dobu
infocentra o víkendech. Před začátkem

léta se všichni společně sejdeme spolu
s vedoucí informačního centra a rozdělíme si jednotlivé víkendové služby podle
toho, jak má každý z nás čas. Občas je to
celkem oříšek, ale díky vzájemné vstřícnosti vždy dojdeme k řešení, které vyhovuje nám všem.
Náplní práce brigádníka v infocentru
není jen sedět a čekat, až k nám zavítá nějaký turista, jak se mnohým může
zdát. Našimi povinnostmi je mimo jiné
vytvářet portfolio akcí, které se v daný
týden či víkend konají a umisťovat jej
jak uvnitř samotného infocentra, tak na
venkovní reklamní stojany, dále aktualizovat jednotlivé informační letáky tak,

aby vždy poskytovaly aktuální informace
(zejména je důležitá kontrola návštěvních dob jednotlivých turistických cílů)
či průběžně doplňovat jednotlivé informační letáky i turistické suvenýry určené k prodeji, aby neustále byla pro návštěvníky připravena kompletní nabídka
našich služeb.
Těmito aktivitami je možné se zabývat,
pokud zrovna v infocentru není žádný
zákazník. Přijde-li však, je naším úkolem
plně se mu věnovat a poskytnout mu
maximum informací, které žádá. Proto je
naší klíčovou kompetencí zejména velmi
dobrá znalost regionu Sedlčanska. Jsme
schopni doporučit turisticky zajímavá
místa našeho regionu s ohledem na požadavky návštěvníka, dovedeme vysvětlit,
jak se do dané lokality dopravit autem,
pěšky či veřejnou hromadnou dopravou,
poradíme s výběrem restaurace či ubytovacího zařízení, a to vše, a ještě mnoho
dalších informací, jsme schopni poskytnout i v jazyce anglickém, případně německém nebo ruském. Do sedlčanského
infocentra totiž každoročně zavítá i mnoho turistů ze zahraničí, převládají mezi
nimi zejména Holanďané.
Mít brigádu v infocentru tedy rozhodně není žádná nuda. Pokaždé se tu
setkáváme s novými zajímavými lidmi,
kteří jsou ze všech koutů naší republiky
i celého světa a každý den je tu tak něčím jiný. Navíc pracujeme v milém kolektivu a v novém příjemném prostředí, ve
městě, ke kterému máme všichni velmi
blízko a na jehož rozvoji nám záleží.
Petra, Honza, Dája a Sára – brigádníci
Turistického informačního centra Sedlčany

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
máte před sebou další číslo měsíčníku Radnice a to znamená i další informace ze Sdružení obcí Sedlčanska – úspěšná dotace na Krčínovu cyklostezku a z turistické oblasti Toulava- charitativní cyklojízda Na kole dětem Toulavou.

VELKÝ ÚSPĚCH – KRČÍNOVA CYKLOSTEZKA ZÍSKALA DOTACI
Na úvod použiji jeden komentář
z Facebooku, když
jsem sdělovala tu
radostnou novinku
o získání dotace ze
SFDI na Krčínovu
cyklostezku ve výši 73.915.404 Kč – objevil se komentář - cituji „Velká gratulace!!!
Malý krok pro lidstvo, významný pro Sedlčansko.“
Dlouholetá mravenčí práce a trpělivost
se vyplatila. Bezpečnost cyklistů při jízdě mezi městy Sedlčany a Sedlec - Prčice
je na dosah ruky. To, že dnes mohu psát
o tomto úspěchu, mě velice těší, ale není
to práce pouze Sdružení. Dovolte mi touto
cestou velice poděkovat těm, kteří k tomuto úspěchu přispěli. Začnu u dopravních
projektantů, pana Ing. Aloise Paličky a Ing.
Jana Kubelky, budu pokračovat starosty

☺

Výhledy z Krčínovy cyklostezky

obcí, přes jejichž katastry Krčínovka vede.
Bývalý starosta Ing. Jiří Burian – Sedlčany,
Martin Krameš – Kosova Hora, Mgr. Čestmír Sosnovec – Nedrahovice, Miloslav
Hrazánek – Jesenice a Miroslava Jeřábková – Sedlec – Prčice, jsou ti, kteří komunikovali s vlastníky pozemků a dokázali je
přesvědčit o významu cyklostezky, uzavřeli
s nimi Smlouvy o smlouvách budoucích, o směnách pozemků nebo odprodeji – obrovské díky. Ráda bych
zmínila i skvělou a profesionální práci
odboru životního prostředí, stavebního
odboru, konkrétně pana Petra Voháňky
a odboru dopravy paní Jitky Váňové. Velké
štěstí jsme měli i ve výběru firmy, která nám
žádost o dotaci pomáhala zpracovat, firma
ACCON GROUP a.s.
Vím, že toto nejsou pro vás ty nejdůležitější informace ke „Krčínovce”, ale musíme si uvědomit, že bez všech těchto osob
a subjektů bychom si o cyklostezce jen snili.
Nyní popíši, co nás čeká
v
dohledné
době.
Během měsíce obdržíme dopis ze SFDI, kde nám oficiálně oznámí výši dotace
a podmínky, které musíme splnit, abychom mohli podepsat
Smlouvu na dotaci. Jednou

z podmínek je uskutečněné otevřené podlimitní výběrové řízení, ze kterého vzejde zhotovitel/dodavatel stavby, musíme
s ním podepsat Smlouvu o dílo, dále si
otevřít účet u ČNB, vyplnit všechna čestná
prohlášení o DPH, bezdlužnosti, hospodárnosti atd. Abychom vše dokázali splnit, musíme zadat vypracování Projektové
dokumentace pro realizaci stavby (Prováděcí dokumentace stavby), založit profil
zadavatele pro VŘ, zpracovat a odsouhlasit (Valnou hromadou Sdružení) Zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele atd.
Vidíte, že mravenčí práce nekončí, ba naopak.
Jistě si kladete otázku, kdy se začne se
stavbou? Jsem optimista, tak věřím, že
vše půjde dobře, bez komplikací a pokud
ano, tak bychom mohli začít v letošním
roce stavět (srpen/září). Stavba musí být
dokončena do října roku 2020.

NA KOLE DĚTEM TOULAVOU – 1. ROČNÍK

Ne každý má v životě to štěstí, že zdraví je
pro něj samozřejmostí. Je mezi námi spousta těch, kteří se potkají s vážnou nemocí
svého dítěte a musí řešit věci, o kterých se
nám ani nezdá. Proto jsme se v Toulavě
a ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska a městem Sedlčany rozhodli pomoci
dobré věci. Pokud se budete chtít také připojit, pojďte s námi do toho.
Jedná se o CHARITATIVNÍ CYKLOJÍZDU pro
širokou veřejnost na podporu léčby ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ, která se uskuteční 23. června 2019. Start Toulavské verze
cyklojízdy, která se jede pod záštitou projektu
Na kole dětem (www.nakoledetem.cz), bude
startovat v 10.00 hod. z náměstí ve Voticích,
kde bude představen celý projekt, jeho cíle
a důvod vzniku. Od začátku trasy poputuje
s pelotonem zapečetěná kasička, do které
může kdokoli přispět. Přispět mohou účast-

☺

níci cyklojízdy dobrovolným startovným.
Ti, kteří se jízdy nezúčastní, mohou přispět
na místech zastavení a to v Sedlčanech na
náměstí v době od 11.15 do 11.45 hod.,
v Počepicích od 12.25 do 12.55 hod. a na
Monínci od 14.00 do 14.30 hod. Na těchto místech vždy promluví pořadatel akce,
zástupce Toulavy, města Sedlčan, Monínce
a Počepic. Účastníci cyklojízdy se zde budou moci lehce občerstvit a odpočinout si
před další etapou.
Nejedná se o závod, ale o cyklistickou
vyjížďku. Zúčastnit se mohou všichni, bez
ohledu na věk a fyzickou kondici a byť třeba jen na pár stovek metrů se stát součástí tohoto pelotonu. Pojede se průměrnou
rychlostí 17 km/h v doprovodu Policie ČR,
doprovodných automobilů a motocyklů.
V čele pelotonu pojede desetinásobný mistr světa na vysokém kole Josef Zimovčák.
Cílem pelotonu bude opět náměstí ve
Voticích, kde bude vybraná částka předána
zástupci dětské hematologie a onkologie
v Motole.

Pojďme cyklojízdou vyjádřit podporu
a solidaritu těm, kteří momentálně sportovat nemohou, ve víře, že se jednou budou moci (nejen) k pelotonu přidat.

Není malých cílů . Pokud budeme cítit podporu a pozitivní přístup z vaší strany a dáte nám ho alespoň trochu najevo, bude se nám
pracovat o to lépe.
Těším se na vás v další Radnici, Štěpánka Barešová

HVĚZDÁRNA / ŠKOLSTVÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Vloženým snímkem se vracíme k úspěšné akci pořádané Kulturním domem Josefa
Suka 16. dubna.
Dr. Jiří Grygar nejprve v dopolední přednášce seznámil studenty Gymnazia a Obchodní akademie s historií astronomie až
po moderní pozorovací metody využívající široký arzenál optických dalekohledů,
radioteleskopů, družicových teleskopů
a přístrojů pro sledování kosmického záření
a gravitačních vln. Předmět přednášky ur-

čitě byl inspirací pro
mladé a možné některého ze 160 zúčastněných navedl k zamyšlení, kam směřovat svoje
budoucí studium.
V podvečerní přednášce určené širší veřejnosti, ze které je
snímek, se Dr. Jiří Grygar zaměřil na otázku „Jsme ve vesmíru
sami?“. Opět, v tomto
případě
devadesáti
přítomným hostům,
objasnil tisíciletou cestu za poznáním blízkého i vzdáleného vesmíru, které lidstvo
urazilo a vždy spojovalo s hledáním odpovědi na tuto základní otázku. Zdá se, že pro
jednoznačnou odpověď musí lidstvo urazit
ještě nějaký kus cesty.
Na červnové večerní obloze se situace pro
sledování objektů podstatně změní oproti
závěru zimy. Mléčná dráha se přesune na
východní část oblohy, zatímco západní část

bude stále prostřednictvím zapadajícího Lva
a souhvězdí Panny, Vlasy Bereniky, Pastýře
a Velké medvědice otevřena vzdáleným
galaktickým světům. Pás Mléčné dráhy začínající nad jihovýchodním obzorem souhvězdím Střelce bude směřovat přes Orla,
Lištičku, Labuť, Ještěrku, Kasiopeju k Perseovi přímo na severním obzoru s poblíž zářící
Capellou ze souhvězdí Vozky.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJNOST NA ČERVEN:

Hvězdárna otevřena každý pátek od
21 hod. do 23 hod.
Měsíc – na večerní páteční obloze
7. a 14. června. První čtvrť 10. června, úplněk 17. června.
Planety – Merkur v první polovině měsíce spolu s Marsem nad severozápadním
obzorem. Venuše nepozorovatelná. Jupiter
viditelný po celou noc. Saturn ve druhé polovině noci. Uran s Neptunem na ranní východní obloze.
Ostatní objekty – Hvězdokupy M13
a M92 v Herkulovi, mlhovina M57 v Lyře
a známé galaxie M51, M81 a M82.

STUDENTKY OBCHODNÍ AKADEMIE
VYVÁŽEJÍ SVÉ MÍCHANÉ DRINKY DO SVĚTA
I v tomto školním roce se studenti obchodní akademie na GaSOŠE Sedlčany učí
podnikat. Ve třetím ročníku v rámci výuky
zakládají vlastní firmu, a tak si znalosti získané v odborných předmětech ověřují v praxi.
Letos pracují ve dvou firmách – jedna je fiktivní, druhá reálná.
Polovina třídy založila fiktivní firmu – Magic Shakes, s. r. o. Z názvu je zřejmý předmět
podnikání a 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,
kde dívky informovaly o činnosti studentských firem na škole.
Sedlčanské fiktivní firmy se již tradičně úspěšně prezentují i na mezinárodních

veletrzích, v Rakousku, Francii, Německu
a nyní naposledy i v Rumunsku. Ve dnech
3. až 6. dubna 2019 se Magic Shakes zúčastnily Mezinárodního veletrhu fiktivních firem
v Rumunsku v Ploiesti. Kromě obchodování
mezi fiktivními firmami byla součástí akce
i tzv. Business Challenge- soutěž týmů, které
měly za úkol analyzovat reálnou rumunskou
firmu a navrhnout strategie pro její další
ekonomický růst. Zde se studentkám podařilo získat 2. a 4. místo.
Jednalo se o skvělou zkušenost, při níž si mohly
vyzkoušet své prezenční,
prodejní, ale také jazykové schopnosti.
Druhá polovina žáků
obchodní akademie založila tzv. JA studentskou
firmu. Zde se jedná o reálné podnikání. Studenti
si vyberou předmět podnikání, založí společnost,
vloží vklad a podnikají.
Záleží hlavně na nich sa-

motných, jak bude jejich podnikání úspěšné
a kolik vydělají. Letos vznikla na škole firma
Jeníkova káva. Tato firma nabízí čtyři druhy
káv za příznivé ceny a ke každé přidává vlastnoručně upečený perníček.Prodej se uskutečnil již čtyřikrát 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.
GOA Sedlčany

ŠKOLSTVÍ

JARO NA 1. ZŠ SEDLČANY
Jaro na 1. ZŠ Sedlčany bylo opravdu pestré. I v tomto období připravili vyučující pro žáky naší školy mnoho aktivit, díky
nimž bylo vzdělávání zajímavější. Během školních projektových dnů děti s chutí konverzovaly v anglickém jazyce, pozná-

valy nové techniky používané ve výtvarné výchově a podrobněji nahlédly do historie. Navíc si také vyzkoušely, jaké to je,
když je při vyučování vedou dvě paní učitelky – tzv. párová
výuka.

I v letošním roce pokračujeme v aktivitách Světové školy. 5. dubna se v Praze konalo fórum „Neplýtváme tím, co jíme“. Vybraní
žáci z 9.A představili svou prezentaci a video na téma „Zbytky ve
školní jídelně“. Také žáci 1. stupně se v rámci projektového dne
zabývali tématem plýtvání.

V sobotu 13.4.2019 naše škola otevřela své dveře veřejnosti.
Konala se zde krajská kvalifikace v soutěži plastikových modelů.
Žáci modelářského kroužku naší školy, F. Rambousek a V. Herma,
se umístili na medailových místech. Náš bývalý žák, Tomáš Míka
získal dokonce třikrát zlato.

Děti, které navštěvují školní družinu, si o velikonočních prázdninách prohlédly ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Osmáci a deváťáci vyrazili na exkurzi do Madety v Plané nad
Lužnicí. Žáci 2. stupně, kteří se zajímají o přírodu, podnikli spolu
s vyučujícími přírodovědnou exkurzi do CHKO Kokořínsko a prozkoumali Ptačí park Josefovské louky.

Pro 8 okolních škol jsme zorganizovali sportovní soutěž Velikonoční
trojboj a turnaj ve vybíjené. V oblíbeném fotbalovém turnaji Mc Donald‘s Cupu naši nejmenší hráči kopané postoupili do okresního kola.
V jarních měsících jsme žili atletikou. Žáci 1. stupně se neztratili
v okresním kole Štafetového poháru, kde náš tým získal 3. místo.
Děvčata a chlapci 2. stupně reprezentovali naši školu v atletické soutěži „Pohár rozhlasu“ v Příbrami a v Dobříši.

Školní parlament zorganizoval sběr papíru a připravil taneční soutěž. Tanečníci z 1.B, 4.B a 5.A postoupili do okresního kola v Příbrami
a nejlepší z nich se zúčastnili také krajského kola v Mladé Boleslavi.

Naši nejlepší sportovci se zúčastnili krajského kola soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ ve Slaném.

Pro malé recitátory z okolí jsme připravili, tak jako každým rokem,
recitační soutěž Sedlčanská růže. Ti nejlepší předvedli své umění
na Májovém poetickém podvečeru v Městské knihovně Sedlčany.
Tento měsíc školní rok finišuje. Odměnou za dobrou reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích budou pro naše
žáky školní exkurze a výlety, které pro ně připravujeme.
Žákům, kteří po 5. a 9. ročníku budou pokračovat v přípravě na

své budoucí povolání v jiných školách, gratulujeme k výbornému
zvládnutí přijímacích zkoušek a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu. Jejich rodiče a známé zveme 27.6. v 15h do sálu kina
KDJS na Slavnostní vyřazení těchto žáků.
Doufáme, že rodiče, kteří pro vzdělávání svých dětí zvolili 1. ZŠ
Sedlčany, i v následujícím školním roce nezklameme.
Vyučující 1.ZŠ Sedlčany

ŠKOLSTVÍ / SPORT

NA SEDMÉM ŠKOLNÍM JARMARKU BYL NEJVĚTŠÍ ZÁJEM O CUKROVÍ A SADBU
Stovky návštěvníků dorazily v sobotu
11. května do areálu Středního odborného
učiliště Sedlčany v ulici Petra Bezruče. Dopoledne se zde totiž konal Školní jarmark s pořadovým číslem sedm. Největší nápor nastal mezi
9. a 10. hodinou, přesto se díky dobré organizaci a rozlehlosti areálu žádné fronty netvořily.
Na jarních jarmarcích bývá tradičně největší zájem o výrobky cukrářů a výpěstky
zahradníků. „Na odbyt šly především rajčata, balkónové květiny, různé druhy dýní
nebo letničky. Zájem byl větší než loni, lidé
se k nám už naučili chodit,“ uvedla učitelka
zahradnických předmětů Lenka Hrabánková.
Během dopoledne se prodal rekordní počet 2 235 zákusků. Lidé nejvíce nakupovali
koňakové špičky, větrníky, věnečky a macešky. Letošní novinkou bylo, že si návštěvníci
poseděli v nově upraveném prostranství za
cukrářským kioskem, kde si mohli dát k zákuskům i kávu nebo čaj.
Zájemci měli k dispozici bohaté občerstvení, mimo jiné sladké i slané palačinky,

štrúdly, chlebíčky, studené a teplé nápoje
i místní specialitu, nápoje míchané. Návštěvníci si mohli u dobrého jídla a pití posedět
přímo v areálu učiliště nebo ve školní restauraci, která opět připravila speciální menu.
K jarmarkům tradičně patří i komentovaná
a hudbou doprovázená přehlídka slavnostních rób a účesů, které žákyně učebního oboru kadeřník
vytvářejí přímo ve školním
kadeřnictví. Žákyně v rolích
modelek tentokrát představily na červeném koberci
oblečení a účesy inspirované
muzikály Pomáda a Rebelové. Nechyběla ani barmanská show v podání žákyně
3. ročníku učebního oboru
kuchař-číšník Adély Katičové.
„S průběhem jarmarku
jsem byl spokojen. Počasí
po většinu dopoledne vydrželo, být tato akce o den

později, bylo by to mnohem horší. Jsem rád,
že už se netvoří fronty, dříve se hned po zahájení jarmarku nahrnula do areálu spousta
lidí, ale nyní chodili průběžně. Už totiž vědí,
že výrobků i výpěstků máme dost a na každého se dostane,“ doplnil ředitel SOU Sedlčany Jiří Kolín.
Karel Souček

ZAKONČENÍ SEZÓNY TJ TATRAN SEDLČANY
Rozlosování domácích zápasů fotbalového oddílu TJ Tatran Sedlčany vyšlo v minulém vydání zpravodaje RADNICE, proto jen připomínáme, že mužstvo „A“ zakončí doma sezónu v neděli 9.6. zápasem 29. kola proti SK Admira Praha a mužstvo „B“ dvěma zápasy,
a to 2.6. proti Sokolu Miřetice a 14.6. proti Sokolu Sedlec-Prčice.
Fotbalový oddíl TJ Tatran Sedlčany také pořádá na Dětský den
1.6. turnaj mladších žáků O pohár města Sedlčany (viz.leták).
Některé sportovní areály se ukládají k letnímu spánku (Zimní stadion, Sokolovna), některé se uzavřou z důvodu rekonstrukce (Městský stadion Taverny), ale některé se naopak na letní sezónu probouzejí. Takovými sportovišti jsou beach-volejbalový kurt a antukový
volejbalový kurt, které jsou oba přístupné veřejnosti. Více v letáku
na protější straně a na www.arealysedlcany.cz

Zveme Vás na fotbalový turnaj

O POHÁR MĚSTA
SEDLČANY
Pro ročníky 2006 a mladší,
kategorie mladší žáci

Termín konání:
sobota 1.6.2019
Místo konání: fotbalový stadion Tatranu Sedlčany
Začátek v 9.00 – předpokládaný konec v 15.30

Přihlášené týmy :

TJ Tatran Sedlčany modří
TJ Tatran Sedlčany zelení
SK Březnice
SK Spartak Příbram

TJ Milín
Prostřední Lhota
FK Hořovicko
MFK Dobříš

AEROBIK
STUDIO

SEDLČANY

DAJÍ
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O
V
Á
Z
8.6.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZÁVODNÍKY

PRO JEDNOTLIVCE A TÝMY
JEDNODUCHÁ PRAVIDLA
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SPORTOVNÍ HALA GOA

SEDLČANY
WWW.BIOSFIT.CZ

INZERCE

WWW.DVOJKASEDLCANY.CZ

