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Dne 29. ledna se uskutečnila v sedlčanském kině beseda s Martinem Macíkem a Janem Brabcem, kteří se i letos zúčastnili  
výjimečného závodu Rallye Dakar. 
Samotné besedě předcházelo poděkování starosty města Sedlčany za reprezentaci našeho města.
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MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma 
do každé schránky zajišťuje 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
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Návrh rozpočtu města na rok 2019
Rozpočet města na letošní rok je sestaven jako vyrovnaný 

v příjmové i výdajové části ve výši 276,7 mil. Kč. Příjmová 
část se skládá z daňových příjmů, příjmů z vlastní činnosti, 
prodeje majetku, příspěvků z dotací včetně zapojení přebyt-
ku hospodaření z roku 2018 a investičního úvěru ve výši 61 
mil. Kč. Výdajová část rozpočtu akceptuje všechny provozní 
náklady Městského úřadu a organizací města včetně vládou 
stanoveného 5% růstu mezd. 

Proti loňskému roku se navyšuje částka plánovaná na za-
jištění činností, které pro město vykonávají Sedlčanské tech-
nické služby, s. r. o. S ohledem na průběh zimy počítáme s 
vyššími náklady na zimní údržbu, větší je částka plánovaná 
na údržbu městské zeleně a díky zdražení elektrické energie vzrostou náklady na veřejné 
osvětlení. V maximální možné výši jsou naplánovány prostředky na investiční a stavební 
akce. Jedná se o více než 40 % navrženého celkového rozpočtu. 

Výši této částky samozřejmě výrazně ovlivňuje dlouho očekávaná modernizace přestup-
ního terminálu, čili rekonstrukce autobusového nádraží, která byla zahájena 1. února 2019 
předáním staveniště a bude dokončena v říjnu letošního roku. Díky obstrukcím jedné z firem 
přihlášených do výběrového řízení na zhotovitele se stavba zdržela o více než rok a obrovský 
nárůst cen ve stavebnictví zdražuje tuto akci o 8 miliónů Kč na konečných 61 mil. Kč. Rea-
lizace stavby je pokryta úvěrem od Komerční banky a po jejím dokončení bude 45 mil. Kč 
uhrazeno ze schválené dotace. Zbývajících 16 mil. Kč bude hradit město ze svého rozpočtu. 

Dalšími velkými akcemi, které nás letos čekají jsou „Rekonstrukce lehkoatletického sta-
dionu Taverny“ v hodnotě 17,2 mil. Kč s předpokládanou dotací 5 mil. Kč, přístavba dvou 
učeben 2. ZŠ za 9,3 mil. Kč, kde by dotace měla činit 90 % celkových nákladů a dokončení 
inženýrských sítí v lokalitě U Háječku v částce 8,3 mil. Kč. Tato stavba je hrazena z rozpočtu 
města a příspěvků vlastníků parcel, budoucích stavebníků rodinných domků. 

Do návrhu rozpočtu je samozřejmě zařazena řada dalších menších akcí včetně úprav ve-
řejných prostranství. Plánujeme i aktivní zapojení veřejnosti a o způsobu využití jednoho 
milionu korun mohou rozhodnout sami občané. Mimo rozpočet zatím stojí stavba městské-
ho parku v Tyršově ulici, kterou v letošním roce hodlá uskutečnit společnost PASSERINVEST 
GROUP, a.s. v hodnotě 8 mil. Kč a následně tuto stavbu parku darovat městu Sedlčany.

Jsem přesvědčen, že rozpočet je postaven na reálných základech a umožní uskutečnit 
všechny plánované záměry.

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

SLOVO PANA STAROSTY

▪ Návrh rozpočtu 2019
▪ Usnesení
▪ Regionální halový turnaj
▪ Kulturní kalendář
▪ Historie
▪ Aerobik Studio Dvojka 

▪ Toulava, o.p.s. 
▪ Hvězdárna
▪ Gymnazisté sbírají 
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1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 127 100,0
1.1. Výnosy daní 114 600,0
a) daň z příjmu SVČ 600,0
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 30 500,0
c) daň z nemovitosti 6 000,0
d) daň z příjmu právnických osob 22 500,0
e) daň z příjmu PO- město 3 500,0
f) daň z přidané hodnoty 51 500,0
1.2 Místní a správní poplatky 12 500,0
a) poplatky za psy 90,0
b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 420,0
c) správní poplatky 6 100,0
d) daně a poplatky v obl. hazard.her 1 400,0
e) poplatky za komunální odpad 3 490,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 270,0
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba 185,0
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 148,0
c) Pronájem pozemků  252,0
d) Příjmy z úroků bank.vkladů 8,0
e) Pokuty  1 250,0
f) Prodej dřeva - obecní lesy 420,0
g) Přijaté příspěvky „ROSA 2019“ 90,0
h) Ostatní příjmy 500,0
ch) Pronájem nebytových prostor 3 900,0
i) Nájemné z byt. fondu 1 400,0
j) Nájemné BD č.p. 791 3 000,0
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 2 613,0
l) Pronájem vodohosp. zařízení 1 143,0
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody  121,0
n) Příjmy z dobývací činnosti 120,0
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 120,0
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 660,0
3.1. Příjmy z prodeje pozemků 100,0
3.2.  Prodej BF 6 900,0
3.3. Příspěvky - stavba IS Háječek 3 660,0
4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 122 663,0
4.1. Dotace ze SR, OP EU 32 431,0
a) výkon státní správy 20 683,0
b) výkon státní správy SO-SPOD 2 600,0
c) příspěvek na výkon pěst.péče 900,0
d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 500,0
e) dotace Pečovatelská služba 1 314,0
f) dotace - výkon sociální práce 385,0
g) dotace 1. ZŠ Sedlčany OP VVV 1 800,0
h) dotace 2. ZŠ Sedlčany OP VVV 2 249,0
4.2. Odvody PO 745,0
Odvod předfin. proj. Šablony v r. 2018 745,0
4.3. Investiční účelové dotace 0,0
4.4. Investiční úvěr 61 000,0
4.5 Zapojení rezerv 28 487,0
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů 28 487,0

PŘÍJMY CELKEM 276 693,0

PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů Návrh rozpočtu 2019
 tis. Kč

1. Zemědělství - lesní hosp. 3 170,0
Obecní lesy - pěstební činnost 670,0
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 500,0
2. Průmyslová a ostatní odv. hospodářství 12 010,0
2.1. Doprava  8 440,0
Údržba a opravy MK prováděné STS 2 000,0
Rekonstrukce a opravy MK 6 410,0
Dopravní obslužnost 30,0
2.2. Vodní hospodářství 120,0
Provoz RTN 40,0
Pronájem pozemků - ČOV 80,0
2.3 Vodohospodářské zařízení 3 390,0
Obnova a opravy VHM 3 390,0
2.4 Všeobecné služby 60,0
Provoz parkoviště 60,0
3. Služby obyvatelstvu 179 839,0
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 13 522,0
1. ZŠ (příspěvek na činnost) 3 000,0
1. ZŠ (příspěvek - dotaceOP VVV) 1 800,0
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 2 418,0
2. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV) 2 249,0
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2 500,0
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 600,0
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 560,0
3.2. Kultura  15 035,0
Příspěvek KDJS  5 628,0
Příspěvek Městskému muzeu 3 055,0
Příspěvek Městské knihovně 4 467,0
Komise pro občanské obřady 50,0
Tisk měst. zpravodaje Radnice 290,0
Výdaje na prezentaci města, TIC 660,0
Slavnosti ROSA 2019 450,0
Sukovy Sedlčany 85,0
Jarní koncerty 100,0
Veřejné kulturní akce 100,0
125. let dráhy Sedlčany-Olbramovice 70,0
Pamětní deska - pocta hrdinovi odboje 80,0
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 6 232,0
Příspěvek SAS 6 202,0
   příspěvek na činnost  5 202,0
   př.na opr. a údržbu sp.zařízení 1 000,0
Provoz minigolfu 30,0
3.4. Bydlení, komunální služby 145 050,0
       územní rozvoj, investiční výst. 
3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 9 915,0
Správa budov a zařízení města 5 515,0
Činnost MTS - správa bytového fondu 900,0
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3 000,0
Opravy BF 500,0
3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 15 170,0
Výkony technických služeb 9 100,0
 z toho: čištění města 2 500,0
              zimní údržba 1 600,0
              veřejná zeleň 3 000,0
              veřejné osvětlení 1 800,0
              provoz hřbitova 200,0
Skládka TKO 250,0

VÝDAJE
Odvětví výdajů Návrh rozpočtu 2019 
  tis. Kč
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Provoz sběrného dvora 220,0
Svoz komunálního odpadu 3 900,0
Svoz tříděného odpadu 1 500,0
Nebezpečný odpad 200,0
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 3 478,0
Projektová dokumentace, TDI 2 873,0
Administrace projektů k OP EU 324,0
Administrace výběrových řízení 281,0
3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem. 1 662,0
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 470,0
Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody 200,0
Pronájem pozemků, nemovitostí 315,0
Výkup pozemků a nemovitostí 677,0
3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště 955,0
Úpravy veř. prostranství města a osad 550,0
Dětská hřiště - nové hřiště v Oříkově 55,0
Dětská hřiště - opravy a údržba 100,0
Lesopark Cihelný vrch - úpravy 150,0
Opravy městského mobiliáře 100,0
Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e) 31 180,0
3.4. f) Investice, TZ, opravy, údržba,   113 870,0
stavební úpravy majetku města 
Modernizace přestupního terminálu 61 000,0
MPT DZ provizorních autobus. zastávek 400,0
IS U Háječku 8 300,0
LAS - umělé povrchy dráhy,sektory 17 211,0
Rozšíření sjezdu Nádražní-Pod Potoky 1 792,0
Přístavba 2. ZŠ vč. vybavení  9 300,0
Úpravy areálu - Luční ulice 1 660,0
Zateplení BD č. 1173-4 1 770,0
Zateplení BD č. 1172 1 451,0
Elektro instalace 1. ZŠ   500,0
Výměna oken BD č.p. 791 350,0
Rekonstrukce buněk BD č.p. 791 640,0
Vodovodní přípojka - minigolf 30,0
Elektro-přípojka a VO Háječek 150,0
Demolice garáží - hřbitov 100,0
Opravy a úpravy prostor MěN 1 315,0
2. ZŠ - výměna ventilů v šachtě na dvoře 30,0
2. ZŠ - odhlučnění chodeb 110,0
MěM - úpravy sklepních prostor 100,0
RC Petrklíč - výměna oken 500,0
Sanace vlhkosti č.p. 34 300,0
Vstup TIC č.p. 34 50,0
Sanace vlhkosti č.p. 428 - ZUŠ 1 395,0
Rekonstrukce rampy KDJS 620,0
MŠ č.p. 740 - výměna jídelních výtahů 450,0
Oprava kaple Třebnice  12,0
Výměna oken BD č. 1172-5 1 075,0
VO Třebnice 750,0
VO Havlíčkova ul. 645,0
VO Solopysky 65,0
VO od I/18 k zeměměričskému úřadu 494,0
VO Pod Cihelným vrchem ul. Seifertova 305,0
Akce dle návrhu občanů 1 000,0
4. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 5 027,0
Provozní náklady RC Petrklíč 220,0

Pečovatelská služba 2 640,0
Výkon pěstounské péče 2 007,0
Klub důchodců 20,0
Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0
Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0
Ostatní organizace (sociální oblast) 100,0
5. OCHRANA A BEZPEČNOST 8 635,0
Městská policie 6 540,0
Hasiči 1 100,0
Kamerový systém 480,0
Varovný systém (servis+opravy) 95,0
Systém měření rychlosti (semafory) 30,0
Nadzemní hydranty, montáž vč. ter.úprav 190,0
Defibrilátory - 2 ks 80,0
Příspěvek HZS - automatická proudnice 120,0
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 68 012,0
Správa Městského úřadu 51 265,0
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 852,0
GDPR-nařízení EU 810,0
 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 1 300,0
Tělovýchova: 1 100,0
Ochrana fauny 80,0
Ostatní: 120,0
Úroky z úvěrů a půjček 1 200,0
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH  4 200,0
Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s. 385,0
VÝDAJE CELKEM 276 693,0

Zápis do 1.tříd
1. ZŠ Sedlčany

a
  2. ZŠ Propojení    

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

2019-2020

se koná

v pátek 5. dubna 2019
od 1400 - 1700  hod.

v budovách obou základních  škol v Sedlčanech.

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2013

K zápisu  se  dostaví  s dítětem  jeden  z rodičů  nebo  zákonný
zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz
a vyplněný dotazník pro rodiče. Tento dotazník obdrží rodiče
v příslušné  MŠ  nebo  si  jej  vyzvednou  v administrativě
základních škol.
          Mgr. L. Novotný                      PaedDr. J. Nádvorník
               ředitel 1.ZŠ Sedlčany                                       ředitel 2. ZŠ Propojení

INZERCE



INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 6/2018-2022 DNE 23. LEDNA 2019

USNESENÍ

Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 19 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 9. ledna 2019 (RM 
č. 5/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 6-111/2018-2022);
▪ Zprávu pod názvem „Závěrečný účet – Vý-
sledky hospodaření za rok 2018 (ve skladbě 
„Příjmy“; „Výdaje“ včetně příloh a přehledu 
RO č. 1 – RO č. 9/2018)“. Příjmy dosáhly ve 
sledovaném rozpočtovém období roku 2018 
celkové výše 207.763,25 tis. Kč (100,35 %) 
a výdaje celkové výše 179.275,81 tis. Kč 
(96,61 %). Rozpočet města Sedlčany za rok 
2018 byl uzavřen jako přebytkový v částce 
28.487,44 tis. Kč (RM 6-112/2018-2022);
▪ upravený návrh přeložky kabelového ve-
dení sítí České telekomunikační infrastruktu-
ry, a. s. včetně cenové nabídky na provedení 
těchto prací a rozhoduje o uzavření smluv-
ních ujednání se zhotovitelem, kterým je 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., 
se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063. Nabídková 
cena činí 181.739,37 Kč bez DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 6-127/2018-2022);
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby uživatelům majetku ve vlastnictví 
města Sedlčany, se kterými má město Sedlča-
ny uzavřeny příslušné Nájemní smlouvy, jejichž 
součástí je, mimo jiné, sjednání inflační dolož-
ky (především Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor – prostory sloužící k podnikání), bylo 
s účinností dne 1. dubna 2019 aplikováno navý-
šení nájemného o míru inflace uveřejněnou Čes-
kým statistickým úřadem za rok 2018, tj. navýše-
ní nájemného o 2,1 % (RM 6-113/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, zveřejnit na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany, záměr zřídit na pozemku ve 
vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 79/5 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, služebnost, 
která je definována navrhovaným smluvním 
ujednáním (v souboru výroků usnesení RM 
6-114/2018-2022);
▪Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
opakovaně zveřejnit upřesněný záměr pronájmu 
nebytových prostor – prostory sloužící k podni-
kání v objektu Sedlčany č. p. 159, a to za úče-
lem poskytování služeb zubní hygieny, v souladu 
s upraveným textem Oznámení, kterým jsou 
definována jednotlivá kritéria veřejné soutěže 
uchazečů o využívání nebytových prostor za sho-
ra uvedeným účelem (RM 6-116/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru inves-
tic, zahájení výběrového řízení za účelem za-
jištění nejvhodnějšího uchazeče na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky a služby 

pod názvem „Datové a hlasové služby pro měs-
to Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 
6-128/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služeb-
nosti“, mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem, 
resp. povinným a společností Vodafone Czech 
Republic, a. s., se sídlem Praha, nám. Junko-
vých 2808/1, 155 00 Praha 5, jako oprávně-
ným, jejímž předmětem je právo zřídit služeb-
nost na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to parc. č. 79/5 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 
za účelem zřízení vedení a údržby elektrické-
ho kabelu (elektro přípojka) k zařízení veřejné 
sítě elektronických komunikací oprávněné-
ho, které se nachází na pozemku parc. č. 118 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to v rozsahu, 
který je stanoven geometrickým plánem 
č. 198-1286/2017 ze dne 25. dubna 2017 (v sou-
boru výroků usnesení RM 6-114/2018-2022);
▪ Žádost zpracovatele projektové dokumentace 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., která 
jedná v zastoupení investora – města Bystřice), 
aby stavba obecního vodovodu v osadě Líšno 
byla připojena na „Přivaděč pitné vody Benešov 
– Sedlčany“, jehož vlastníkem je město Sedlča-
ny. Toto vyjádření vlastníka stavby je vydáváno 
v souladu s usnesením Rady města Sedlčany 
č. RM 81-1354/2014-2018 ze dne 21. února 
2018 (RM 6-115/2018-2022);
▪ Žádost o použití finančních prostředků z roz-
počtu zřizovatele, respektive o využití části fi-
nančních prostředků poskytnutých zřizovatelem 
na provoz příspěvkové organizace, tj. 1. základní 
školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Pří-
bram; IČO 47074299, na profinancování nákla-
dů spojených se zapojením subjektu do projektu 
pod názvem „Šablony pro 1. ZŠ Sedlčany II“ (RM 
6-119/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjem-
ci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, 
definovaná ve smyslu zmírnění dopadu po-
platkové povinnosti za komunální odpad. Dar 
bude vyplacen na základě uzavřené Darovací 
smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) 
samostatně (celkem pro 26 případů činí jejich 
výše 20.800,00 Kč); (RM 6-120/2018-2022);
▪ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci 
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 
se subjektem „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, 
správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Benešov, 
Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní 
forma: akciová společnost; IČO 46356886; spo-
lečník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, 
Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: 
akciová společnost; IČO 25606468. Předmětem 
tohoto Dodatku je zohlednění změn podmínek 
a stavu na trhu za dobu průtahů v zadávacím ří-
zení (RM 6-122/2018-2022);
▪ uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Přístavba 2. zá-

kladní školy Propojení, Sedlčany“ se subjektem 
S-B, s. r. o., Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 
Sedlčany; IČO 25652362, který předložil nabíd-
kovou cenu ve výši 5.478.806,15 Kč bez DPH 
(v souboru výroků usnesení RM 6-124/2018-
2022);
▪ předloženou zadávací dokumentaci na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
a služby pod názvem „Datové a hlasové služ-
by pro město Sedlčany“ (v souboru výroků 
usnesení RM 6-128/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ se zapojením 1. základní školy Sedlčany, 
příspěvkové organizace města Sedlčany, se 
sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 
264 01 Sedlčany; IČO 47074299, do pro-
jektu Středočeského fondu sportu, volného 
času a primární prevence KÚSK pod názvem 
projektu „Podpora primární prevence na 
1. ZŠ Sedlčany“ (RM 6-117/2018-2022);
▪ s přijetím účelového daru ve výši 50.000,00 
Kč na realizaci dvou celoškolních seminářů pro 
pedagogy, a to za smluvních podmínek defino-
vaných Darovací smlouvou, která je uzavírána 
mezi dárcem – Nadací České spořitelny a ob-
darovaným – 2. základní škola – Škola Propojení 
Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedl-
čany; IČO 48954004 (RM 6-118/2018-2022);
▪ s navrženými úpravami a dalším postupem 
projekčních prací dle předložených návrhů pro 
případ řešení Městského parku Sedlčany (v sou-
boru výroků usnesení RM 6-125/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru zhotovitele akce „Moderniza-
ce přestupního terminálu města Sedlčany, 
DIO“, kterým je Údržba silnic, s. r. o.; IČO 
61681199, za cenu 290.469,65 Kč bez DPH, 
tj. 351.468,28 Kč vč. DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 6-121/2018-2022);
▪ o zadání služby výkonu právního zastupo-
vání města Sedlčany advokátní kanceláři Svo-
boda, Nádražní 2495/20, 301 00 Plzeň, ev. č. 
15094, a to za smluvních podmínek uvedených 
v předložené nabídce, ve sporu spol. Chládek 
a Tintěra, Pardubice, a. s. s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže (RM 6-123/2018-2022).
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ usnesení označené značkou RM 93-
1610/2014-2018 ze dne 5. září 2018, které 
bylo přijato ve věci zajištění stavební akce 
„Realizace překládky sítě elektronických ko-
munikací“ (RM 6-126/2018-2022).
Rada města Sedlčany ustanovila:
▪ komisi pověřenou k posouzení doručených 
nabídek na veřejnou zakázku pod názvem 
„Datové a hlasové služby pro město Sedlča-
ny“. Komise bude pracovat ve složení Ing. Mi-
roslav Hölzel; pan Václav Pištěk a Ing. Vojtěch 
Hlaváček. Náhradníky jsou Ing. Jiří Burian; 
Ing. Aneta Šnellerová a pan Martin Petržílka 
(RM 6-129/2018-2022).



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 7/2018-2022 DNE 6. ÚNORA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 14 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ Zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jedná-
ní Rady města Sedlčany ze dne 23. ledna 2019 
(RM č. 6/2018-2022) a doplňující zprávu o pl-
nění úkolů průběžných (RM 7-130/2018-2022);
▪ průběh zadávacího řízení a zprávu pově-
řené komise o hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku na stavební práce „LAS Taverny 
– umělé povrchy dráhy, sektory“ (v souboru 
výroků usnesení RM 7-137/2018-2022).
 Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ zapracovat do návrhu rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2019, a to za účelem podpory 
činnosti subjektu TOULAVA, o. p. s., na pro-
pagaci regionu, částku ve výši 15.000,00 Kč 
(RM 7-131/2018-2022);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit pří-
mý prodej pozemku parc. č. 251/8, druhem 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 141 m2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, 
žadateli AUTODROM Sedlčany, s. r. o., jehož 
stavba občanské vybavenosti bez č. p. / č. ev. 
(tribuna v areálu Sedlčanská kotlina) se na-
chází na uvedeném pozemku, za jednotkovou 
cenu 400,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnese-
ní RM 7-132/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o pro-
nájem veřejného prostranství na náměstí 
T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 
30. března, 15. června, 21. září a 14. prosince 
2019, za účelem pořádání tzv. „Farmářských 
trhů Sedlčany“ (RM 7-133/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě, na adrese Sedlčany, Strojí-
renská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jed-
notka č. 5/II. patro), a to s žadatelkou, trvale 

bytem Kosova Hora, na dobu určitou, tj. ode 
dne 1. března do dne 31. května 2019 (RM 
7-134/2018-2022);
▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 
(č. bytu 6/I. patro – bezbariérová byt. jed-
notka) v Domově s pečovatelskou službou 
Sedlčany na adrese Sedlčany, ulice 28. října 
č. p. 173, 264 01 Sedlčany, a to potřebné 
osobě, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 
7-135/2018-2022);
▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti“ uzavíranou mezi subjektem Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; 
IČO 04084063, jako budoucím oprávněným 
a městem Sedlčany, jako budoucím obtíže-
ným, jejíž předmětem je právo zřídit věcné 
břemeno na pozemcích ve vlastnictví města 
Sedlčany, tj. parc. č. 3035/4, parc. č. 218/2 
a parc. č. 1639/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, za jednorázovou náhradu 
ve výši 3.000,00 Kč (v souboru výroků usnese-
ní RM 7-136/2018-2022);
▪ Žádost o použití finančních prostředků 
z rozpočtu zřizovatele 2. základní školy – Školy 
Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlča-
ny; IČO 48954004, na profinancování nákladů 
spojených se zapojením subjektu do projek-
tu pod názvem „Šablony pro 2. ZŠ Propoje-
ní II“ v roce 2019, a to za podmínek zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů (RM 7-140/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjem-
ci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, 
definovaná ve smyslu zmírnění dopadu po-
platkové povinnosti za komunální odpad. Dar 

bude vyplacen na základě uzavřené Darovací 
smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) 
samostatně (celkem pro 11 případů činí jejich 
výše 8.800,00 Kč); (RM 7-141/2018-2022);
▪ Smlouvu o poskytnutí technického zařízení 
a instalace systému určeného pro zpraco-
vání digitalizovaných fotografií a podpisů na 
podporu činnosti výkonu přenesené působ-
nosti na úseku registru řidičů a řidičských 
oprávnění, která je uzavírána s CENDIS, s. p.; 
IČO 00311391 (RM 7-142/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s pořadím nabídek stanoveným pověře-
nou komisí na veřejnou zakázku na stavební 
práce „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, 
sektory“ a doporučením výběru dodavatele 
stavby, kterým je TUBEKO SPORT, spol. s r. o.; 
IČO 49825020, za nabídkovou cenou ve výši 
14.223.459,61 Kč bez DPH; (v souboru výroků 
usnesení RM 7-137/2018-2022);
▪ s realizací a financováním akce s názvem 
„Sportovně rekreační zóna Luční ul., Sedlča-
ny“ v Národním programu podpory ČR v regi-
onech; Podprogram Rozvoj základní a dopro-
vodné infrastruktury cestovního ruchu, výzva: 
1/2019/117D72100 (RM 7-138/2018-2022);
▪ s výběrem zhotovitele akce „Výměna 
oken BD č. p. 1172 – 5“, kterým je firma Jiří 
Moulík – montáže; IČO 74459732, za cenu 
934.078,00 Kč bez DPH, tj. 1.074.190,00 
Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 
7-139/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín pro svolání 3. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební ob-
dobí 2018 – 2022 na pondělí dne 25. února 
2019 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteč-
ní ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 
7-143/2018-2022).

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 8/2018-2022 DNE 13. ÚNORA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 8 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 6. úno-
ra 2019 (RM č. 7/2018-2022) a doplňují-
cí zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
8-144/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. Příjmy 
a výdaje po zapojení rezerv ve výši 28.487,44 
tis. Kč k vyrovnání rozpočtu jsou navrhovány ve 

výši 276.693,00 tis. Kč (RM 8-145/2018-2022);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru od Komerč-
ní banky, a. s.; IČO 45317054, na financování 
akce „Modernizace přestupního terminálu 
Sedlčany“ (RM 8-146/2018-2022);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 
Odpisový plán města Sedlčany na rok 2019. 
Způsob odepisování – rovnoměrný (RM 
8-147/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ návrh programu 3. veřejného zasedání Za-
stupitelstva města Sedlčany na dne 25. úno-
ra 2019 (RM 8-148/2018-2022);
▪ Dodatek č. 6 ke Smlouvě o komplexním pro-

vozování veřejného vodovodu a kanalizace, 
s 1. SčV, a. s.; IČO 47549793 o úpravě nájem-
ného na rok 2019 ve výši 1.441.000,00 Kč 
s připočtením DPH (RM 8-149/2018-2022);
▪ převod finančních prostředků z Rezerv-
ního fondu Sportovních areálů Sedlčany, 
příspěvkové organizace; IČO 72554541, 
za účelem pokrytí ztrát ve výsledku hospo-
daření za rok 2018 v částce 11.407,20 Kč 
(RM 8-150/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ s uzavřením Nájemní smlouvy na jednu 
místnost v prvním patře budovy Sokolovny 
Sedlčany č. p. 150 Smlouvou identifikované 
fyzické osobě (RM 8-151/2018-2022).



REGIONÁLNÍ HALOVÝ TURNAJ  TJ TATRAN SEDLČANY - 2019

SPORT

Sestava mužstva TJ TATRAN Sedlčany „A“ (skupina A)
Brankář: Jan Jiráček
1, Petr Pudil – Tomáš Hodouš; Jakub Hodouš; David Barták – Da-
niel Vondra 
2, František Plachý – Jiří Novák; Matěj Pešta;  Šimon Macháček
TJ TATRAN Sedlčany „A“ - TJ SOKOL Mladá Vožice  0 : 0   
TJ TATRAN Sedlčany „A“ - TJ Krásná Hora  1 : 0
Střelci branek: M. Pešta
TJ TATRAN Sedlčany „A“  - TJ Prostřední Lhota 1 : 0   
Střelci branek: D. Vondra
Pořadí ve skupině „A“:  
1. TJ SOKOL Mladá Vožice 3 : 1  7 bodů
2. TJ TATRAN Sedlčany „A“  2 : 0 7 bodů
3. TJ Krásná Hora  1 : 2 3 body
4. TJ Prostřední Lhota  1 : 4 0  bod
Sestava mužstva TJ TATRAN Sedlčany „B“ (skupina „B“)
Brankář: Filip Fajfrlík
1, Matěj Černý - Petr Nevlida; Alex Dembélé; Antonín Plachý - Petr 
Moudrý
2, Ondřej Špánek - Jakub Rozvoda; Michal Stibor; Michal Pšenička  
TJ TATRAN Sedlčany „B“ - TJ Ligmet Milín 0 : 3
TJ TATRAN Sedlčany „B“ - TJ SOKOL Daleké Dušníky 0 : 0
TJ TATRAN Sedlčany „B“ - TJ ZD Kovářov 0 : 2   
Pořadí ve skupině „B“:
1. TJ ZD Kovářov 5 : 0 7 bodů
2. TJ LIGMET Milín  4 : 0 7 bodů
3. TJ SOKOL Daleké Dušníky 0 : 4 1 bod
4. TJ TATRAN Sedlčany „B“  0 : 5 1 bod

Vyřazovací zápasy:
TJ Krásná Hora  - TJ TATRAN Sedlčany „B“ 1 : 0    
TJ Prostřední Lhota  - TJ SOKOL Daleké Dušníky 0 : 1
SOKOL Mladá Vožice  - TJ LIGMET Milín 2 : 0
TJ TATRAN Sedlčany „A“ - TJ ZD Kovářov 1 : 0       
Střelci branek: 1x M. Pešta
Zápasy o konečné umístění:
O 7. a 8. místo TJ TATRAN Sedlčany „B“ - TJ Prostřední Lhota  1 : 0
Střelec branky: M. Pšenička
O 5. a 6. místo TJ Krásná Hora - TJ SOKOL Daleké Dušníky 1 : 0
O 3. a 4. místo TJ LIGMET Milín - TJ ZD Kovářov 0 : 1
Finále:   
TJ TATRAN Sedlčany „A“ - SOKOL Mladá Vožice 3 : 1
Střelci branek:  2x David Barták, 1x D. Vondra
Střelci branek celkem:
TJ TATRAN Sedlčany „A“: 2x M. Pešta, 2x D. Vondra, 2x D. Barták   
TJ TATRAN Sedlčany „B“: 1x M. Pšenička
Nejlepší hráči jednotlivých mužstev:
TJ Prostřední Lhota - Filip Hypr, TJ TATRAN Sedlčany „B“ - Filip Fa-
jfrlík, TJ Krásná Hora - Tomáš Mádle, TJ  SOKOL Daleké Dušníky  - 
Vojtěch Dragoun, TJ LIGMET Milín  - Jonáš Veverka, TJ ZD Kovářov  
- Michal Kroupa, SOKOL Mladá Vožice   -  Štěpán Podrabský, TJ 
TATRAN Sedlčany „A“  - Matěj Pešta

Podařilo se uspořádat zajímavý regionální turnaj pro mladé 
hráče. Na turnaj přijala pozvání 4 mužstva z okresu Příbram, muž-
stva TJ ZD Kovářov z okresu Písek, mužstvo TJ SOKOL Mladá Voži-
ce z okresu Tábor. Domácí tým TJ TATRAN Sedlčany postavil dvě 
mužstva a doplnil celkový počet na osm. Výsledky z jednotlivých 

zápasů ukazují, že zápasy byly vyrovnané a 
většinou rozhodla jedna branka anebo jedna 
branka navíc. Po celou dobu turnaje vládla 
přátelská sportovní atmosféra a to potvrzu-
je i skutečnost, že po každém zápase si hráči 
včetně trenérů dokázali podat  ruce a popřát 
hodně zdaru do dalších zápasů.

Pořadatelé turnaje nemuseli řešit žádný 
protest. Na tom má zásluhu i dvojice rozhod-
čích, která odřídila všech 20 zápasů. Velké 
poděkování patří Ing. Jiřímu Bartákovi a jeho 
synovi Martinovi.

Závěrečné vyhlášení výsledků provedl 
předseda Tělovýchovné jednoty TATRAN 
Sedlčany Ing. Martin Havel. Všem hráčům 
poděkoval za předvedené výkony, předal 
medaile, poháry a zajímavé ceny. Rád bych 
poděkoval všem sponzorům za darované 
propagační materiály a dárky.

Sponzoři a partneři turnaje:  
Městský úřad Sedlčany, S-B stavební firma 
Sedlčany, SAVENCIA Fromage a Dairy Sedl-
čany, LAMINO OBCHOD Martin Macháček  
Kosova Hora, Papírnictví Na Potůčku, Luboš 
Zoul Sedlčany

Zapsal: Petr Herynk

V sobotu 26.1.2019 jsme uspořádali halový turnaj mladších žáků ročník 2006 a mladší v tělocvičně GOA Sedlčany. Začátek turnaje byl 
v 9,00 hod., ukončení ve 14,00 hod.. Hrálo se 1 x 13 min. za účasti 8 mužstev ve dvou skupinách A a B (systém každý s každým) a dále 
vyřazovacím způsobem.

Společné foto obou mužstev TJ TATRAN Sedlčany. Vzadu u branky dospělí: z leva trenér modrých 
Pavel Plachý, trenér žlutých Dušan Pudil, vedoucí mužstev Petr Herynk.
Stojící hráči z leva: Michal Pšenička, Petr Nevlida, Petr Moudrý, František Plachý, Matěj Černý,
Tomáš Hodouš, Michal Stibor, Šimon Macháček, Jakub Hodouš, Antonín Plachý
Klečící hráči z leva: Jakub Rozvoda, Alexis Dembélé, Jiří Novák, Daniel Vondra, Matěj Pešta,
David Barták, Petr Pudil, Ondřej Špánek, ležící brankáři: Jan Jiráček, Filip Fajfrlík



RŮZNÉ 

JSME TADY JIŽ JEDENÁCT LET…

Nedávno do Sedlčan zavítali manželé Vaň-
kovi, rodilí Američané. V našem městě mají 
totiž dodnes příbuzné. Předek pana Vaňka, 
ač s jiným přímením, se v 19. století přestě-
hoval ze Sedlčan do USA, kde ve státě Minne-
sota založil vesničku Tábor, v níž Vaňkovi žijí 
dodnes. 

Jeden den si v Sedlčanech prohlédli ně-
které dobové památky, mezi kterými byla 
například freska s průvodem Tří králů v kos-
tele sv. Martina. Druhý den navštívili naší 
školu. Přivítali jsme je snídaní, při které se 
dozvěděli něco nového o svých předcích, 
o našem městě i České republice. Pak nám 
na oplátku popisovali  běžný život v Americe 

FOTBALOVÁ SOUTĚŽ
pro naše divizní družstvo TJ Tatran „A“ za-
číná domácím zápasem již v neděli 10. 3. 
proti Jindřichovu Hradci. Další domácí zápas 
je 24. 3. proti Soběslavi. Přijďte naše borce 
podpořit, v těchto zápasech jsou favoriti 
a na páté místo v tabulce průběžného pořadí 
ztrácí pouhé tři body. Doufejme, že se bude 
moci v takto brzkém termínu hrát na travna-
tém hřišti Městského stadionu Tatran.
Kompletní rozlosování všech družstev fot-
balového oddílu TJ Tatran Sedlčany najdete 
na: www.fotbal.tatransedlcany.cz, nebo na 
vývěsce stadionu Tatran.
Již se finalizuje výběr dodavatele na re-
konstrukci Městského stadionu Taverny 
a na jaře se pravděpodobně stadion uzavře. 
Z důvodu celkové rekonstrukce nebude 
možné tento stadion využívat k trénin-
kům, soutěžím ani k výuce tělocviku. Toto 
opatření se dotkne kromě škol hlavně fot-
balových přípravek, dorostu a mužstva „C“. 
Náhradní tréninkovou plochou bude tzv. 
„Mrskošovna“ v Luční ulici, ale i ta se bude 
ještě zjara upravovat. Většina provozu ze 
stadionu Taverny se bude muset přesunout 
na hřiště s umělou trávou. 
Hřiště s umělou trávou třetí generace je již 
hojně využívané, ale volné termíny ke spor-
tovnímu vyžití, stejně jako ostatní infor-
mace (ceník, provozní řád a pod.) lze najít 
na: www.arealysedlcany.cz, a zarezervovat 
na info@arealysedlcany.cz, nebo na tel: 
734 232 782. Nově jsou u hřiště k dispo-
zici šatny pro dva týmy a rozhodčí, sprchy 
a asfaltový chodník.

Školní parlament na 1. ZŠ Sedlčany začal 
pracovat ve školním roce 2007/2008. Jeho 
první členové již pracují nebo studují na vy-
sokých školách. 

Každý školní rok začínáme „spaním ve 
škole“, na kterém se seznámíme s nový-
mi členy, sestavíme si pravidla – ÚMLUVU 
a rozdělíme si funkce. Pracovní části dopl-
ňujeme hrami a sportovními činnostmi, při 
kterých se snažíme spolupracovat a spolé-
hat na celý tým. Dobře se u toho i pobavíme 
a zasmějeme.

Scházíme se jednou za čtrnáct dní. Když 
připravujeme nějakou akci, vídáme se i před 
vyučováním nebo o přestávkách. Většinu 
akcí děláme ve svém volném čase. Svoji „ 
pracovnu“ máme v aule. Na našich schůz-
kách se učíme komunikovat se spolužáky, 
jednat s dospělými, vyjádřit svůj názor, ale 
také respektovat názory druhých. To vše se 
pak snažíme přenášet do svých tříd. Na par-
lamentu si předáváme i zkušenosti z toho, 
co se děje ve třídách, co nás trápí nebo co 
bychom chtěli zlepšit.

Pro spolužáky připravujeme mnoho zají-
mavých akcí. Pravidelně pomáháme školní 
družině organizovat masopustní týden, po-
řádáme zábavná odpoledne pro prvňáčky, 
velký úspěch měly i taneční a pěvecké sou-
těže. Pomáháme také učitelům s přípravou 

V MEZINÁRODNÍM 
TESTOVÁNÍ 

JSME SE NEZTRATILI 
V minulém školním roce byli žáci 1. ZŠ 
Sedlčany vybráni českou školní inspekcí k 
pilotnímu šetření mezinárodního testo-
vání TIMSS 2019. Této ověřovací fáze se 
v České republice zúčastnilo 38 základ-
ních škol. Žáci současné 5. A a 5. B vy-
plňovali na počítači testy z matematiky 
a přírodovědy. Šetření bylo zaměřeno na 
vědomosti a dovednosti žáků rozvíjené 
školní výukou.
Po několikaměsíčním vyhodnocování 
jsme se dozvěděli výsledky testování na-
šich žáků. Z přírodovědy jsme mezi vše-
mi testovanými školami obsadili velmi 
pěkné 12. místo a z matematiky dokonce 
krásné 8. místo. (Výuka matematiky pro-
bíhá na naší škole metodou profesora 
Hejného.) Oba tyto velmi dobré výsledky 
nás potěšily.
Gratulujeme dětem k jejich dosažení 
a vyučujícím, D. Kopřivové a N. Lachou-
tové, děkujeme za skvělou přípravu na-
šich žáků.                            Libor Novotný

Dominik Tomášek, Michaela Zelenková, Kateřina Brejšková, žáci 9. ročníku 2.ZŠ Propojení

a organizací sportovních turnajů. Pořádáme 
sběry víček a starého papíru. Při posledním 
podzimním sběru se nám podařilo sebrat 
rekordních 18 tun! V rámci projektu 72 ho-
din zlepšujeme prostředí školy – vloni jsme 
k radosti kolemjdoucích pomalovali zeď na 
školním dvoře, letos na podzim jsme dvůr 
osázeli cibulkami květin, a již se těšíme, až 
nám na jaře rozkvete.

Jsme rádi, že spolužáci, učitelé i rodiče 
o naší práci vědí a školní parlament je nedíl-
nou součástí života školy. Chceme zapojovat 
spolužáky do společných aktivit a přejeme 
si, aby se všichni ve škole cítili dobře. Ne-
chceme být lhostejní k tomu, co se děje 
kolem nás a chceme se pokoušet měnit to, 
co můžeme!
Koordinátoři Hana Paroubková a Jaromír 
Hes a současní členové školního parlamentu

BESEDA VE 2. ZŠ PROPOJENÍ
a také svoji práci. Po jídle jsme hosty proved-
li po celé naší škole a v každé učebně jsme 
sdělovali, k jakým aktivitám se využívá. Vše 
proběhlo lépe, než jsme očekávali.  Proto-
že neumí ani slovo česky, konverzovali jsme 
s nimi v angličtině a jsme rádi, že jsme si 
bez problému rozuměli.  Komentovanou 
prohlídku si moc užili, bylo to na nich vidět, 
a byli potěšeni úrovní naší angličtiny. Ná-
vštěva potomků bývalých Selčaňáků nám 
přinesla nové informace i zkušenosti. Jsme 
rádi, že jsme mohli pozvat  zajímavé lidi 
a doufáme, že se v budoucnu najdou další 
situace, kdy si budeme moci zdokonalit naši 
angličtinu.



KULTURNÍ
KALENDÁŘ

Přehled kulturních, společenských 
a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

V pátek 29. března od 19 hod. vystoupí 
v Městském muzeu známé hudební sesku-
pení První káva.

BŘEZEN 2019
KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

KDJS
KNIHOVNA
MUZEUM
KNIHOVNA

POHÁDKY, BALADY, POVĚSTI A ČAS...
do 6.3. ROK S KRAJKOU VII.
7.3. - 28.4. HRÁTKY S DRÁTKY 
8.3. - 3.4. BOJ O ŽIVOT VE FOTOGRAFII

PO 18.3. od 10 hod. POHÁDKY OD RYBNÍKA BRČÁLNÍKA  
ÚT 19.3. od 19.30 hod. NA PLNÝ COOLE  
ST 20.3. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 20.3. od 18 hod. VLADIMÍR DUŠEK: ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
ČT 21.3. od 17 hod.  RŮŽE PRO MARII Š.
ČT 21.3. od 18 hod. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
ČT 21.3. od 20 hod. MEČIAR
PÁ 22.3. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY
PÁ 22.3. od 15 hod.  DRAČÍ ODPOLEDNE S NELLOU 
PÁ 22.3. od 20 hod. ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE 
SO 23.3.  OKOLÍM ŘÍČAN - 50 ROVNOBĚŽKA 
SO 23.3. od 20 hod. BOHEMIAN RHAPSODY
ÚT 26.3. od 19.30 hod. MICHAL PAVLÍČEK 
ST 27.3. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 27.3. od 18 hod. ZDRAVÁ A KRÁSNÁ S NOBILIS TILIA
ČT 28.3. od 19 hod. PRODANÁ NEVĚSTA  
PÁ 29.3. od 19 hod. PRVNÍ KÁVA
PÁ 29.3. od 20 hod. LÁSKA MEZI REGÁLY
SO 30.3. od 20 hod. BLACKKKLANSMAN
NE 31.3. od 15 hod. PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

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

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

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

............................ DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

............ PŘEDNÁŠKA MLUVENÉHO SLOVA 

................. PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY

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

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

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

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

.................................................... POCHOD

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

PO 11.3. od 10 hod. VESELÁ JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
ST 13.3. od 17 hod. HAJÁNEK 
ČT 14.3. od 19.30 hod. ŠLÁGR PÁRTY ŠLÁGRPÁRTY 
PÁ 15.3. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY
PÁ 15.3. od 15 hod. RECYKLOVANÉ POHÁDKY
PÁ 15.3. od 20 hod.  HALLOWEEN
SO 16.3. od 20 hod. JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
NE 17.3. od 15 hod. ZLATOVLÁSKA

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

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

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

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

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

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

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

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

ST 6.3. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 6.3. od 19.30 hod. ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA 
ČT 7.3. od 18 hod. OBJEVENÁ KYTICE 
PÁ 8.3. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY 
PÁ 8.3. od 15 hod. VYPRÁVĚNÍ POHÁDEK O ZVÍŘÁTKÁCH
PÁ 8.3. od 18 hod. NOVÝ SVĚT 
PÁ 8.3. od 20 hod. PREDÁTOR: EVOLUCE  
SO 9.3. od 16 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY BOJ O ŽIVOT VE FOTOGRAFII
SO 9.3. od 20 hod. MISS HANOI
NE 10.3. od 15 hod. KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

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

...................................... ZÁBAVNÝ VEČER 

... HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ

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

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

...................... PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU

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

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

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

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

PÁ 1.3. od 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY
PÁ 1.3. od 15 hod.  POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 1.3. od 18 hod. SPORT V NAŠEM MĚSTĚ
PÁ 1.3. od 20 hod. VENOM
SO 2.3. Z ŘEVNIC DO ŘEVNIC
SO 2.3. od 19 hod. PLES TK SLIMKA
SO 2.3. od 20 hod. AMATÉŘI
NE 3.3. od 15 hod.  OBJEVENÁ KYTICE

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

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

........................................ DISKUSNÍ KLUB 

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

.................................................... POCHOD

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

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

... HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ



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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2019

Neděle 3. března v 15 hod.
Čtvrtek 7. března v 18 hod.
HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ

Čtvrtek 14. března v 19.30 hod.
KONCERT

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

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

Vstupné: 80 Kč. 
Délka představení 

cca 60 minut bez přestávky.

ZÁBAVNÝ VEČER

Do Společenského sálu KDJS Vás zveme na (myšleno zejména 
díky nové jevištní verzi a malému množství repríz) poměrně 

vzácný pořad 

ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
Hlavním protagonistou je velice oblíbený a úspěšný herec, le-
genda českých filmů a v poslední době i autor předlohy a sou-
časně i producent nového filmu „Léto s gentlemanem“. Filmové 
klenoty jako Postřižiny či Slavnosti sněženek Bohumila Hrabala, 
televizní seriály Sanitka nebo Nemocnice na kraji města, diva-
delní role Hamlet, Othello, Cyrano a desítky dalších úžasných 
rolí odehraných v Divadle 
na Vinohradech. To všechno 
jsou filmy, seriály a divadelní 
představení, ve kterých zářil 
v různých rolích jeden z nej-
lepších českých herců JARO-
MÍR HANZLÍK. To vše bude 
možná během večera zmíně-
no v zábavném pořadu, kde 
dojde i na otázky návštěvní-
ků. Spoluúčinkuje Aleš Kru-
lich. 

Vstupné: 220 Kč. 
Délka představení 

cca 70 minut bez přestávky.

Středa 6. března v 19.30 hod.

V Divadelním sále uvádíme nový koncertní pořad

ŠLÁGR PÁRTY 
ŠLÁGRPARTY

Veselá parta ze Šlágru ve složení Karel Peterka, Helena Hamplo-
vá, Mára a Frankie Zhyrnov nabízí autorské písně plné energie, 
dobré nálady a neskutečné pohody.  
Kombinace moderní hudební tvorby ve stylu pop, dance mu-
sic spojené s harmonikou a sborový zpěv udělaly Šlágr Partu 
během krátkého okamžiku velmi oblíbenou kapelou, která si 
získala obrovské množství fanoušků.  
Během koncertu zazní nejslavnější písně z dob „Peterka a spol“ 
a také žhavé novinky. Z jejich show dostanete takový náboj 
energie, že po pár minutách budete chtít i tančit.

Vstupné: 250 Kč. 
Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

ZUŠ Sedlčany uvádí
hudebně-dramatické představení

čtvrtek 28. února 2019 od 18:00 hod
neděle 3. března 2019 od 15:00 hod
čtvrtek 7. března 2019 od 18:00 hod

divadelní sál KDJS Sedlčany

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

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

Šlágr Parta
Šlágr párty ŠlágrParty

Karel Peterka, Helena Hamplová, Mára, Frankie Zhyrnov

Š
LÁ

GRPARTA

Slagrparta, plakat A3, 10-18.indd   1 10/10/2018   16:35



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2019

Úterý 19. března v 19.30 hod.
ZÁBAVNÁ SHOW

Čtvrtek 21. března v 18 hod.
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY

Neděle 17. března v 15 hod.
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkové představení 
– nové zpracování klasické pohádkové předlohy 

K. J. Erbena a J. Kainara

ZLATOVLÁSKA
Inu opět přišel čas: „aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, 
aby moucha rádcem byla ...“ A tak se opět setkáváme se zná-
mými postavami pohádky – zlým králem, kterému se dostává 
možnosti porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem – jenž 
přes přísný zákaz ochutná kouzelného jídla, a proto je vyhnán 
do světa, aby vyhledal princeznu Zlatovlásku. Jiřík na své ces-
tě za Zlatovláskou díky získané schopnosti porozumění všem 
hlasům a svému dobrému srdci získává řadu přátel - jak mezi 
lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž by předem tušil, kterak jejich přá-
telství a pomoc bude potřebovat.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Zveme Vás na nový celovečerní zábavný program 

NA PLNÝ COOLE
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem 
ZDEŇKA IZERA. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvě-
lých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a pře-
vleky a světelnými efekty.

Vstupné: 240 Kč. Délka představení cca 85 minut bez přestávky.

Literárně - dramatický obor ZUŠ Sedlčany vás zve na předsta-
vení žáků 7. ročníku LDO Kláry Brunckové, Elišky Hegerové 

a Filipa Špaleho

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

V jejich absolventském představení účinkují jako hosté žáci 
4. ročníku LDO. Předlohu Karla Jaromíra Erbena Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký zpracovali žáci v divadelním představení, kde je 
přítomný humor a překvapivé variace na klasické pohádkové 
pojetí. Představení absolventi a jejich hosté doplní pásmem 
básní na téma Čas. 

Vstupné: dospělí 60 Kč a děti 40 Kč.

DLOUHÝ,  
ŠIR         KÝ 
A BYSTRO- 
ZRAKÝ

21. 3. 2019 od 18:00 v KDJS Sedlcany
Zveme Vás na predstavení 
literárne - dramatického 
oboru ZUŠ Sedlcany

Hrají: Klára Bruncková, Eliška Hegerová, Filip Špale,  
Jan Štemberk, Matyáš Faktor, Julie Krivská, Matylda Bednárová,  
Simona Kuthanová, Jakub Zeman, Magdaléna Špalová,  
Amálie Korínková, Nelly Magdy

Vstupné: deti - 40 Kc, dospelí - 60 Kc



 

 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2019

 
DÁLE PŘIPRAVUJEME

Milan HEIN a hosté (např. Simona STAŠOVÁ)  
– natáčení pořadu ČR Dvojka 
SKOŘÁPKA (Divadlo UNGELT)
SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert)
ČTYŘLÍSTEK (pohádka)
OLYMPIC (koncert)
MLADOTA ENSEMBLE (koncert)
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert)
BREJLE (divadelní komedie)
MIROSLAV DONUTIL (talk show)
DĚTSKÝ DEN v KDJS, VÁCLAV UPÍR KREJČÍ (pořad pro děti) 
OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert)
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert) 
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)

PLÁNOVANÉ AKCE 
NA DUBEN 2019

ÚT 2.4. DEBURAU                                           Předplatné divadlo
ČT 4.4. GEORGE WATSON COLLEGE ENSEMBLE     
                                                             Koncert skotského orchestru
NE 7.4. PRINCEZNA ZE MLEJNA         Pohádka pro děti a rodiče
ÚT 9.4. KAMELOT a Roman HORKÝ                                  Koncert 
ČT 11.4. DÍVČÍ VÁLKA                       Divadlo – mimo předplatné
ÚT 16.4. Dr. Jiří GRYGAR                                Přednáška - beseda
ČT 18.4. VELIKONOČNÍ TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA 

Taneční večer - koncert
Od 23.4. (6x) ŠEDESÁTKY 

- představení Spolku sedlčanských ochotníků Divadlo
ČT 25.4. HOP TROP – J.S. LENK – 40 let kapely             Koncert

Čtvrtek 28. března v 19 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na již tradiční představe-
ní, kterým slavnostně zahajujeme Hudební festival SUKOVY 

SEDLČANY – a letos to již bude 55. ročník.

PRODANÁ NEVĚSTA
je patrně jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších oper Be-
dřicha Smetany, kterou není třeba obšírně představovat. Kdo 
by neznal scény a árie, které k nám přijedou zahrát a zazpívat 
členové operního souboru a orchestru Severočeského divadla 
u Ústí nad Labem .
Vstupné: 420 Kč. Délka představení cca 135 minut + přestávka. 

VÝSTAVA

V Koncertním sále je nainstalována výstava žáků a učitelů 
ZUŠ Sedlčany, která nese název 

„POHÁDKY, BALADY, POVĚSTI 
A ČAS …“

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

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

Úterý 26. března v 19.30 hod.
KONCERT

V tento den se můžeme těšit na koncert výjimečné osobnosti 
naší hudební scény. Vynikající český kytarista, skladatel

MICHAL PAVLÍČEK
zahraje společně s doprovodnou skupinou, která hraje ve slo-
žení Michal Daněk, Martin Ivan a Michal Nejtek. Zazní známé 
hity jakými jsou Elektrická noc či Jó já se mám, že je Olda přítel 
můj a také se můžeme těšit na novinky z repertoáru této party 
skvělých muzikantů.

Vstupné: 290 Kč.  
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.



 
KINO SEDLČANY -  program březen 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.

KINO
SEDLČANY

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

pátek 1. března ve 20 hod.

VENOM
film USA – akční, dobrodružný (2018), 112 min.

Novinář Eddie Brock se stává hostitelem mimozemského symbi-
onta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře pokouší již po 
celé roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář známého vědce Dra-
kea. Hrají T. Hardy, M. Williams, R. Ahmed, S. Haze a další.                           

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

sobota 2. března ve 20 hod.

AMATÉŘI
film Švédsko – komedie (2019), 102 min. 

sobota 9. března ve 20 hod. 

MISS HANOI 
film Česko – kriminální drama (2019), 90 min. 

pátek 15. března ve 20 hod.                   DVD prem. 6.3.2019

HALLOWEEN 
film USA – horor, thriller (2019), 106 min. 

pátek 29. března ve 20 hod.

LÁSKA MEZI REGÁLY
film D – drama (2019), 125 min. 

neděle 10. března v 15 hod.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
film ČR – pohádka (2018), 99 min. 
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně 
pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník 
dvouhlavý dráček Čmoudík, který začíná vyprávět napínavý pří-
běh... Hraje K. Gott, K. Magálová, Š. Gottová a další. Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 21. března ve 20 hod.

MEČIAR 
film SR/ČR – režie Tereza Nvotová, (2017), 89 min. 
Osobní zpověď mladé režisérky Terezy Nvotové o Vladimíru 
Mečiarovi a o vlivu, který měl na slovenskou společnost a na 
život jí samotné. Film má daleko k prostému životopisnému 
portrétu a je spíše varovnou vzpomínkou na divoká 90. léta 
a mocenský vzestup a pád politika, který hojně užíval dnes tak 
známé taktiky populismu, demagogie, intrik a lží.

Jak to dopadne, když se dvě švédské puberťačky rozhodnou nato-
čit propagační video o své vesnici podle vlastních představ? Aida 
a Dana se rozhodnou dát hlas těm, kteří se do oficiální verze vyprá-
vění o Laforsu nehodí. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. 

Ona je první vietnamská policajtka v Česku. On neurvalý, vyhoře-
lý, trochu rasistický detektiv. A spolu mají vyšetřovat vraždu. Do 
Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, 
že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Kdosi se totiž 
pokoušel zamaskovat skutečný motiv. Hraje Ha Thanh Špetlíková, 
D. Novotný.                  Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné od 12 let.

Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud 
ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života. 
Hraje J. L. Curtis, W. Patton a další. 
                                   Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 16. března ve 20 hod.             DVD prem. 13.3.2019

JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE 
film USA, F, GB – komedie (2019), 88 min. 

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na 
scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky zá-
kladním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě? Hraje 
R. Atkinson, O. Kurylenko a další.  Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který začíná nový 
život jako pomocná síla ve velkoskladu. Cestu mu zkříží prosto-
řeká a okouzlující Marion z oddělení lahůdek. Láska mezi regály 
je křehká, civilní a realistická romance z místa, kde není vidět na 
nebe. Hrají F. Rogowski, S. Hüller a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 30. března ve 20 hod.

BLACKKKLANSMAN
film USA – drama (2019), 134 min. 

Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty 
v Coloradu, který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu. Režisér Spike 
Lee boduje s černou krimi komedií, která je sice retro, ale zároveň 
mrazivě aktuální. Hraje J.D. Washington a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.  

pátek 8. března ve 20 hod.

PREDÁTOR: EVOLUCE 
film USA – akční sci-fi (2019), 108 min.

Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. A byl to 
pořádný nářez. Teď se Predátoři opět vrací na naši planetu. Jsou 
však mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Hrají 
O. Munn, B. Holbrook, T. Rhodes a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 31. března v 15 hod. 

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY 
film ČR – loutková animace (2018), 60 min. 
Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Jak si poradí 
s vánoční výzdobou svých nových domů a jaké vánoční dárky si 
kutilové nadělí? Vstupné 90 Kč.

sobota 23. března ve 20 hod.              DVD prem.18.3.2019

BOHEMIAN RHAPSODY 
film USA – drama, životopis, hudební (2018), 134 min. 

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho 
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedineč-
nou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho. 
                                                     Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 22. března ve 20 hod.

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE 
film ISL,F,UKR – drama, komedie (2019), 101 min. 

Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí, 
nebo adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná 
islandská „zenová teroristka“ Halla. Hraje H. Geirharösdóttir 
a další.                          Vstupné  90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.



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.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2019

BOJ O ŽIVOT VE FOTOGRAFII
– výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou 
Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a Foto-
Flegmatici Sedlčany.
Vernisáž spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobotu 
9. 3. 2019 od 16.00 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 8. 3. 
2019 do 3. 4. 2019.
Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce fo-
toklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již posedmé 
fotografickou soutěž - tentokrát na téma Boj o život ve foto-
grafii. Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je 
dostatečně výstižný.

KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu 
knihoven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha 
(předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, ča-
sopisů, e-knih, audio knih; aktivní uživatel knihovny i ten, který 
v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této 
kampaně je nabídnout moderní služby knihoven 21. století, 
propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou 
a čtenářstvím a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás hodně!
I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůz-
nějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodo-
bým partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) 
a další jsou určeny pro širokou veřejnost. A také chceme, 
společně s dalšími knihovnami napříč republikou, hledat 
Čtenáře roku 2019.

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: 31. 3. 2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: 
schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong 
- od 17.30 do 18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 
hod. pro ženy i pro muže.
Klub Mnémé (klub pro seniory): 
13. 3., 27. 3. 2019 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: 
schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): 
schází se každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Pátek 8. března od 18 hod.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ

Promítání dokumentů z festivalu  
Jeden svět a vyhlášení Čtenáře roku 2019

NOVÝ SVĚT
Estonský dokument z roku 2011. Dokument režiséra Jaa-
na Tootsena ukazuje aktivity skupiny mladých Estonců, kteří 
se snaží omezit automobily v jejich čtvrti. Nápady, jak změnit 
svou čtvrť Nový svět k lepšímu a udělat z ní příjemné místo pro 
život, se rozhodli přednést i starostovi a městským úředníkům. 
Svými akcemi Společnost Nový svět inspirovala řadu dalších 
lidí v různých částech Estonska. 
Na film naváže krátká beseda s regionální novinářkou Ma-
rií Břeňovou, která o občanských aktivitách v našem městě, 
ale i v širokém okolí ví více, než kdokoliv jiný. A to nejen pro-
to, že o nich psala, ale sama byla mnohých podařených akcí 
a aktivit iniciátorkou.
Novinářka Marie Břeňová předá spolu s ředitelkou knihovny 
ocenění a drobné dárky Čtenáři roku 2019. 

ČTENÁŘ ROKU 2019 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY SEDLČANY

I v tomto roce tedy pokračuje naše dobrodružná cesta za nej-
lepšími čtenáři. Téma se každý rok mění, a tak jsme v roce le-
tošním hledali nejlepšího čtenáře knihovny - muže. A povedlo 
se? A kdo to bude? A jaká byla pravidla? A proč vlastně muže? 
To se všichni dozvíme v pátek 8. 3. 2019 v 18 hod. a poté se 
společně podíváme na dokumentární film.

Pátek 1. března od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub) 
– otevřený diskuzní klub, který se zabývá četbou, místem kde 
žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás 
trápí.
V březnu se potkáme se sportovci. Setkání nese název

SPORT V NAŠEM MĚSTĚ  
– co chválíme, co bychom chtěli, na co se můžeme těšit…

Pozvání přijal místostarosta města Zdeněk Šimeček a ředitel 
SAS Pavel Bednář.

VÝSTAVA

od 8. 3. - 3. 4. 2019
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KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědo-
mostními soutěžemi a kvízy. Téma vybíráme většinou 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 března: Slovní hrátky.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Cyklus pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme, 
vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme, pokračuje 
i v novém roce. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na spo-
lečně strávený čas s Vámi.

HAJÁNEK
Středa 6. 3. 2019 od 17 hod.
Středa 13. 3. 2019 od 17 hod.
Středa 20. 3. 2019 od 17 hod.
Středa 27. 3. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky o dětech. 
Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

HRAJEME DESKOVKY 
Pátek 1. 3. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 8. 3. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 15. 3. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 22. 3. 2019 od 13.30 hod.

POHÁDKOVÁ BABIČKA 
Pátek 1. 3. 2019 od 15 hod.
Čtení pohádek bratří Grimmů
Od 16 hodin si namalujeme každý svůj čajový hrneček 
v Hrnkové výtvarné dílně.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 8. 3. 2019 od 15 hod.
Vyprávění pohádek o zvířátkách
Od 16 hodin při Preclíkové výtvarné dílně upečeme preclíky 
a rovnou si na nich pochutnáme.

Pátek 15. 3. 2019 od 15 hod.
Recyklované pohádky
Odpoledne plné čtení, improvizačních her a vyprávění. 
Od 16 hodin na program naváže Recyklovaná výtvarná 
dílna.

Pátek 22. 3. 2019 od 15 hod.
Dračí odpoledne s Nellou
Hravé odpoledne s draky a dráčky, kterým nás provede Nelly 
Magdy Ashraf. 
Od 16 hodin prověříme svou šikovnost skládáním origami při 
Tatínkově výtvarné dílně. 

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 11. 3. 2019 od 10 hod.
Veselá jarní výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

Pondělí 18. 3. 2019 od 10 hod.
Pohádky od rybníka Brčálníka
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihami Ja-
romíra Kincla. Do hvězdných příběhů a pohádek nás zavede 
skřítek Rákosníček, spolu s ním si pohrajeme, zazpíváme 
a také se rozhýbáme.

Středa 27. března od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

ZDRAVÁ A KRÁSNÁ 
S NOBILIS TILIA

Téma přednášky je vysoce aktuální – Jarní detoxikace, a to ne-
jen vnitřní, ale také detoxikace pleti s oblíbenou řadou Lipové 
detoxikační péče.

Čtvrtek 21. března od 17 hod.
PŘEDNÁŠKA MLUVENÉHO SLOVA

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

Knihovna pořádá od roku 2016 přehlídku v oboru mluveného 
slova v kategorii dospělých. Zařadila se tak po bok „starších 
sester“ Sedlčanské růže a Carminy. 
Přehlídka nese název Růže pro Marii Š., a věříme, že i v letoš-
ním roce přijdou všichni, kteří se zajímají o poezii a krásu mlu-
veného slova. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 16. 3. 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.

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program březen 2019

do neděle 28. dubna
VÝSTAVA

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

PŘIPRAVUJEME
VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÉ DNY 
– pátek 12. 4. od 9 do 17 hodin a sobota 13. 4. 
od 9 do 12 hodin

Středa 20. března od 18 hod. 
PŘEDNÁŠKA

Výstava představuje drá-
tenickou tvorbu Ladisla-
va Lokajíčka, který nám 
dokáže, že s pomocí drá-
tu lze ztvárnit prakticky 
cokoliv. Tento koníček 
začal pěstovat před osm-
nácti lety a dnes už má 
za sebou asi tři desítky 
výstav. Přijďte se podívat 
na zajímavé předměty 
z drátků, na jejichž po-
čátku byly jen kleště 
a nápad…

Vernisáž výstavy se koná 
ve čtvrtek 7. března v 18 
hodin.

Vstup zdarma

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu

HRÁTKY S DRÁTKY

Pátek 29. března od 19 hod.
KONCERT

VLADIMÍR DUŠEK:  
ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ

Vyprávění o dvou velkých závodech dračích lodí, které v loň-
ském roce Vladimír Dušek absolvoval v Itálii a v Maďarsku. 
Přednáška, doplněná výmluvnými fotografiemi, připomene 
vynikající výsledky, kterých mužská i smíšená posádka dosáhla.

Délka cca 90 minut
Vstupné dobrovolné

PRVNÍ KÁVA
Večer při svíčkách se známým sedlčanským hudebním usku-
pením.
Hudební těleso vystoupí ve složení: 
Miloš Jelen, Martin Holeček, Jan Kraft a Libor Nulíček.

Délka vystoupení cca 90 minut
Vstupné: 100,- Kč

Lístky jsou v prodeji pouze v muzejní pokladně. Možnost 
telefonické rezervace.

PRVNÍ KÁVA

www.muzeum-sedlcany.cz

večer při svíčkách
pátek 29. března
od 19 hodin

Miloš Jelen    Martin Holeček    Jan Kraft    Libor Nulíček

přednáškový sál muzea | vstupné 100 Kč



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: PŘILBA ČSA vz. 32

Sukovo náměstí, dnes je zde sousoší Lidé bez 
domova

Zdravotní a soc. zařízení
Zvýšené poskytování zdravotních služeb 

se datuje od otevření polikliniky a nemoc-
nice OÚNZ. Péče o zdraví našich pracujících 
je na vysoké úrovni. Město je rozděleno na 
několik zdravotnických obvodů, zajištěna je 
i lékařská péče v jednotlivých větších závo-
dech. Dobře pracuje i zubní středisko při po-
liklinice. V nemocnici, která byla přestavena 
v létech 1963–1964 z bývalé budovy ONV, 
jsou v provozu dva primariáty (chirurgické 
a interní) vedené sborem lékařů – odbor-
níků. V nemocnici lze umístit až 120 lůžek.

Jesle mají kapacitu 30 dětí a mateřská 
školka 90 dětí. Jejich provozovny jsou zcela 
moderně vybudovány a vybaveny od roku 
1962, kdy byla stavba, hlavně zásluhou 
předsedy MěNV s. Benháka, dokončena. 
V nynější době je nutno uvažovat o další 
výstavbě těchto sociálních zařízení v Se-
verním stavebním obvodu. 

O stravování pracujících se stará několik 
závodních jídelen. Nová škola má svoji sa-
mostatnou školní jídelnu. 

Kultura a školství
V místním Domě kultury, postaveném 

v létech 1950–1954 má zdejší obyvatel-
stvo možnost kulturního vyžití. Několikrát 
v roce má možnost zhlédnout divadelní 
představení kvalitních souborů, estrády, 
koncerty a programy stálého kina. Časté 
jsou i výstavy výtvarného umění a od-
borné přednášky Socialistické akademie. 
Agilně pracuje ve své hvězdárně míst-
ní astronomický kroužek, dále kroužek 
místních divadelních ochotníků, odbočka 
Svazu čs. rybářů, čs. myslivců, ČSČK, SČSP 
a jiné. 

Oblast spravovaná po kulturní stránce 
městským kulturním střediskem je znač-
ně rozsáhlá, neboť zahrnuje mnoho obcí 
celého Sedlčanska. V letošním roce 1966 
byl postaven vkusný pomník význačné-
mu příteli Sedlčan Mistru Josefu Sukovi, 
hudebnímu skladateli. Ke zvyšování vše-
obecné vzdělanosti a kultury přispívají 
zdejší školy (ZDŠ, SVVŠ, OU KDS, OU Lak-
tos, ZOU). Počet vysokoškolsky vzděla-

ných lidí, pocházejících ze Sedlčanska se 
v posledních létech značně zvýšil. 

Sbírkový předmět sám o sobě mnoho 
neznamená. Má-li plnit svoji úlohu, tedy 
přiblížit současnému člověku doby dávno 
minulé, je třeba o něm mít dostatek infor-
mací. Teprve doplňující dokumentace dává 
muzejníkům důvod se o předmět starat 
a uchovávat jej coby věcnou památku 
a svého druhu důkazní materiál, že se histo-
rie skutečně udála. Že není jen vymyšleným 
příběhem na stránkách učebnic.

Mít ovšem ke sbírkovému předmětu pů-
vodní popis spolu s návodem na používání 
a údržbu, to není vůbec obvyklé. Proto se 
o tuto zvláštnost chceme s vámi, čtenáři, 
podělit a přinášíme výňatek z výnosu MNO 
(Ministerstva národní obrany) o českoslo-
venské armádní přilbě vz. 32:

Přilba vz. 32 se skládá z těla přilby, z polš-
tářků a z podbradníku. Tělo přilby je lisováno 
z pancéřového, 1 mm tlustého plechu, je vně 
a uvnitř pískováním zdrsněno a natřeno ne-
lesklou barvou khaki. Na vnitřní stěnu přilby 
jsou připevněny polštářky a podbradník.

[…]
Přilba je dobře nasazena, je-li její okraj té-

měř vodorovný a sahá-li do úrovně horních 
víček očí.

O správném přizpůsobení vydaných při-
leb se přesvědčí výkonný rotmistr po několi-
kerém jejich nošení. […] Podbradník se nosí 
zpravidla přes bradu, při nasazené plynové 
masce pod bradou.

[…]
Nátěr musí zůstat stále nelesklý, a pro-

to nesmí být přilba natírána olejem ane-
bo lakem. Leskne-li se povrch přilby proto, 
že je znečištěn mastnotou nebo ohma-
táním, omyjeme přilbu vlhkým hadříkem 
a pak ji osušíme. 

Dodejme, že armádní helmy měly 
rozdvojený podbradník. Přilby vz. 32 pou-

žívala ke konci 30. let minulého století ze-
jména čs. pěchota, ve výbavě slovenských 
vojáků zůstala i za 2. světové války. Po válce 
se často upravovala pro hasiče nebo CO, 
příslušně se přebarvila a dostala nové pol-
štářky a jednoduchý podbradník. Poměrně 
běžně se dnes dají sehnat tyto poválečné 
úpravy přebarvené zvnějšku na khaki bar-
vu imitující prvorepublikové armádní přil-
by – takovým případem je i náš muzejní 
exemplář, na němž lze tyto osudy armádní 
výstroje dobře ilustrovat.                                       

                                                                 -pž-



LA SPONSA
svatební a plesový salon

Okouzlující značkové svatební šaty
Essense of Australia

Alfred Angelo • La Sposa a další

Cena: 3 000 - 8 900 Kč
Tvoříme Váš svatební a plesový styl!

www.lasponsa.cz
Ztracená 71, Stará Huť u Dobříše

tel.: 774 371 955

NOVĚ OTEVŘENO

299,- Kč

za měsíc

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a NEOMEZENÉ 
internetové připojení.

Při přechodu 
od jiného poskytovatele 
dostanete internet 
po dobu výpovědní 
lhůty ZdarMa.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 
podle Vašich potřeb.

NEjNOVější 

a NEjMOdErNější 
tEchNOlOgiE 

V Kraji!

ceny tarifů
         již od

 20 
 LET 
S VÁMI

227 023 023                   uvtnet.cz
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INZERCE

DOTAČNÍ PROGRAM 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Informujeme o spuštěném programu Ministerstva životního 
prostředí administrovaným Státním fondem životního prostře-
dí ČR, který je zaměřený na úspory energií v rodinných a byto-
vých domech. Jestliže plánujete stavět nebo zateplovat dům, 
výměnu oken a dveří, případně pořízení solárních panelů, je 
tento dotační program určen pro Vás. 

Z programu Nová zelená úsporám můžete čerpat dotaci na 
výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou nároč-
ností, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, vý-
měnu oken a dveří, solární termické a fotovoltaické systémy, 
zelené střechy, využívání tepla z odpadních vod, rekuperace – 
systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, výměnu 
zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách Státního 
fondu životního  prostředí  www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/no-
va-zelena-usporam/ a  na webových stránkách www.novazele-
nausporam.cz, kde je také k dispozici online formulář k podání 
žádosti o dotaci. Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2021 
nebo do vyčerpání alokace.

Redakční rada radnice gra-
tuluje sedlčanskému cho- 
vateli Petru Sirotkovi 
k úspěšné reprezentaci na 
Evropské výstavě drob-
ného zvířectva v Dánsku 
v listopadu 2018. Na svoje 
vystavené králíky, pleme-
ne holandský černý, získal 
jednu z hlavních cen a titul 
Evropský šampion.

INZERCE



Začátky klubu hledejme v 90. letech, 
v době největšího, až masového rozma-
chu aerobiku u nás. Založily jej cvičitelky 
Alena Novotná a Miluše Hrazánková  pod 
názvem Fit studio Dvojka. Klub si okamži-
tě získal velkou popularitu a oblibu. Po 
vybudování vlastní tělocvičny v Zahradní 
ulici v roce 2002 se spolu s majiteli klubu 
manželi Novotnými stala hlavní tváří klubu 
a postupně i špičkovou trenérkou Kristýna 
Faktorová.

Klub postupně zaznamenal řadu změn 
a prošlo jím mnoho závodnic i rekreačních 
cvičenek. V současné době je aerobik jen 
jedním z mnoha stylů, které se zde cvičí. 
15 různých hodin vede v Zahradní i Zbe-
razské ulici několik zkušených a vyškole-
ných lektorů a zapojují se i nové mladé 
cvičitelky. Velmi oblíbené je cvičení rodičů 
a dětí s Lenkou Kadlečkovou, Děti na star-
tu s Alenou Novotnou a Kristýnou Fak-
torovou, power-jóga s Katkou Haasovou 
a Evou Moulíkovou, aerobik s Jitkou Gyöm-
berovou a Simonou Sůsovou. Mezi  letošní 
novinky patří cvičení TRX s Ondrou Sůsou, 
vhodné i pro muže, a dále tabata a kruhový 

trénink s Markétou Barešovou. Hodně pří-
znivkyň má také cvičení na velkých míčích 
s Alenou Novotnou, jumping a bosu s Evou 
Hrazánkovou a zumba s Evou Moulíkovou. 
Vybrat si může opravdu každý zájemce 
o zdravé a kvalitně vedené cvičení. Důle-
žitou součástí činnosti Dvojky je také po-
řádání pobytových akcí se cvičením, buď 
u moře nebo v českých krajích, např. na 
Měříně, v Třeboni, pro děti u Blaníku.

Ve Dvojce cvičí již batolata od 1 roku, 
spolu s maminkami v dopoledních lekcích 
pro rodiče a děti. Dále děti z mateřských 
škol v Dětech na startu, následují všeo-
becné přípravky pro 6-10 leté cvičence 
a vrcholem činnosti Dvojky je výchova 

SPORT

AEROBIK STUDIO DVOJKA SEDLČANY - KLUB S VÍCE NEŽ
DVACETILETOU TRADICÍ

a příprava závodníků sportovního aero-
biku pro republikové soutěže. V malém 
městě se podařilo vybudovat klub, který 
léta patří k nejúspěšnějším v celé ČR. Ně-
kteří zástupci Dvojky dosáhli dokonce na 
cenné kovy a tituly z mezinárodních sou-
těžích.

Sestry Janečkovy, sourozenci Ešnerovi, 
Veronika Papežová, Michal Váňa, Jan Heř-
man, Kristýna Faktorová, Markéta  Bou-
mová, Veronika Sosnovcová, Nikola Kruši-
nová. To jsou jen některá z mnoha jmen, 
která proslavila sedlčanský klub i ve světě.

V posledních létech je hlavní hvězdou 
15letý Luboš Hanus, který již posbíral ně-
kolik titulů mistra republiky, Evropy i světa 
a vloni v juniorské kategorii slavil skvělé 
úspěchy jak v sólové 
kategorii, tak ve dvo-
jici s Marií Bezkočko-
vou. Před tím byl 
podobně úspěšný 
také s Michaelou Ze-
lenkovou. Další velmi 
úspěšnou závodnicí 
je Veronika Šeráko-
vá, vloni 3. nejlepší 
žena ČR v prestižní 
kategorii dospělých.
Také Veronika Pape-
žová, Tereza Mileti-
čová, Tereza Vlková, 
Kateřina Kadlecová, 
Lucie Křivská a řada 
dalších šíří v součas-
né době slávu sedl-
čanského klubu. Za 

těmito skvělými výsledky stojí především 
Kristýna Faktorová, která trénuje většinu 
závodníků, připravuje choreografie a do-
provází děti na závodech. Spolu s Alenou 
Novotnou a kolektivem mladých trenérek 
vedou i malé, začínající děti, organizují sou-
středění, tábory a soutěže. V Sedlčanech 
se v minulosti konalo dokonce i mistrovství 
ČR. Vloni se Dvojka vrátila k organizování 
soutěže po 9 letech a pro velký úspěch 
se letos 8. června akce opět uskuteční.  
Mezi 140 dětmi, které nyní cvičí ve Dvoj-
ce, se pokouší najít nové talenty pro tento 
sport, ale také v nich probudit celoživotní 
lásku ke sportu a k pohybu.

104 medailí z republikových i meziná-
rodních soutěží získaných v roce 2018 je 
krásným výsledkem. Není jiného, tak malé-
ho města, ve špičce českého aerobiku.

Aerobik studio Dvojka hodlá i v dalších 
letech úspěšně reprezentovat naše měs-
to i region, ale jeho cílem je také přilákat 
co nejvíc dětí k pravidelnému sportování 
a vést je ke zdravému životnímu stylu.



VETERÁN KLUB SEDLČANY ZVE NA BURZY SPOJENÉ SE SOUTĚŽÍ 



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

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
dostala jsem příležitost od města Sedlčany, abych Vás prostřednictvím měsíčního zpravodaje Radnice, 
po celý rok informovala o novinkách, aktualitách a činnosti dvou organizací, v kterých pracuji  – Sdru-
žení obcí Sedlčanska a TOULAVA, o.p.s.
Obě organizace jsou svými aktivitami spjaté se Sedlčanskem a proto věřím, že informace, které bude-
te číst, vás budou zajímat, přiblíží vám konkrétní práci obou organizací, jejich projekty a význam pro 
Sedlčany a Sedlčansko.
Na úvod našeho setkávání, prostřednictvím článků, vám v krátkosti zrekapituluji historii a činnost 
obou organizací.

• založeno 20. 9. 1995 
za účelem sociálního 
a ekonomického rozvo-
je Sedlčanska
• 23 obcí pravého bře-
hu Vltavy, cca 20 tis. 
obyvatel na rozloze cca 40 tis. ha
• orgány svazku – předseda, 2. místopředsedové, 7 členné před-
stavenstvo, 23 členná Valná hromada
• 2 kmenoví zaměstnanci Štěpánka Barešová- tajemník svazku  
– 0,6 úvazku, Tereza Kuchařová – účetní, admin., GDPR – 1 úvazek
• 2 zaměstnanci na dobu určitou po dobu trvání projektu CSS 
Lenka Štěpánová Zítková  – manažer, veřejné zakázky, Hana Hula-
nová  – veřejné zakázky (do roku 2019)
• kancelář – Sedlčany, Kpt. Jaroše 482, 2. patro
• získané dotace od roku 2002 do roku 2018 – 29 000 000 Kč – 
více info na https://www.sedlcansko.cz/dotace/
• činnosti svazku: spolupráce a poradenství pro obce, dotace, do-
pravní obslužnost, školství, odpadové hospodářství, cestovní ruch, 
propagace, spolupráce s Městským muzeem, Skanzenem atd.
• nabídka služeb: poradenství v oblasti dotací, administrace ve-
řejných zakázek malého rozsahu, GDPR problematika – sdílený 
pověřenec pro obce a školská zařízení, projektové poradenství, 
poradenství v oblasti cestovního ruchu, pomoc s přípravou, reali-
zací a propagací zájmových akcí v regionu, koordinace meziobecní 
spolupráce
• pořádané akce a další aktivity: Otevírání cyklistické sezóny na 
Sedlčansku aneb Vzhůru do pedálů (14. ročník), farmářské trhy 
4 krát ročně, malířský seminář, řezbování, ToulavaFest, soutěže 
pro děti ze ZŠ a MŠ v regionu, pořádání vzdělávacích seminářů, 
každoroční vydávání stolního kalendáře, účast na veletrzích cestov-
ního ruchu, výroba a distribuce propagačních materiálů Sedlčanska. 
Více informací na www.sedlcansko.cz
Projekty, na kterých pracujeme v současné době:
• Vltavská stezka
• Strategické dokumenty pro obce a svazek (pasporty/strategie)
• Šablony do škol
• Cyklostezka Sedlčany – Prčice (Krčínova cyklostezka)
V příštím vydání Radnice (duben), Vám podrobně přiblížím fakta 
o největším projektu Krčínova cyklostezka, na kterém sdružení 
obcí pracuje s přestávkami již 17 let. Věřím, že se nám ho podaří 
v nejbližší době zrealizovat.

• založena v roce 
2013 devíti zakla-
dateli (5 svazků 
obcí – Sedlčansko, 
Bechyňsko, Mi- 
levsko, Táborsko,  
Pod Horou, MAS,  
3 podnikatelé) za 
účelem podpory 
cestovního ruchu 
• posláním Toulavy je vytvořit z našeho regionu destinaci jako je Český 
ráj nebo Šumava – tedy „vyhlášenou” oblast, kam jezdí lidé na dovo-
lenou a utrácejí tam své peníze, což pomůže celému regionu, zvýší to 
zaměstnanost a lidé nebudou tolik utíkat za prací do Prahy. Této oblasti, 
která zahrnuje Sedlčansko, Milevsko a skoro celý okres Tábor jsme dali 
název Toulava
• 153 obcí, 144 tisíc obyvatel, rozloha 2.200 km2

• TOULAVA, o.p.s. je nezisková organizace financovaná kraji, městy, 
obcemi, podnikatelskými subjekty, jejíž rozpočet se do roku 2018 
pohyboval kolem 1,2 mil. Kč, koordinuje a podporuje  cestovní ruch
• řídí ji zástupci regionů a podnikatelů – 12 členná správní rada, 
ředitelka
• 2 kmenoví zaměstnanci Štěpánka Barešová, ředitelka 0,5 úvazku, 
účetní 0,5 úvazku, 1 zaměstnanec financovaný Jihočeskou centrá-
lou cestovního ruchu Jan Sochor, produktový manažer 1 úvazek
• kancelář a sídlo organizace – Vančurova 1946, Tábor
• Toulava má k dnešnímu dni cca 140 partnerů – města, obce, pod-
nikatelské subjekty 
• Toulava je oficiální turistická oblast (certifikace) v ČR a Jihočeském 
kraji
Co se nám již podařilo:
• webové stránky www.toulava.cz
• film Toulava, kardiozážitek i pro tebe (1. místo na filmovém fes-
tivalu v Karlových Varech)
• vydání a distribuce: Trhací mapa, Image materiál, Cykloturistický 
průvodce, Tematické balíčky Gastro a Rodiny s dětmi, Venkovská 
turistika, Aktivní dovolená, Cesta do historie
• sociální sítě (Facebook 13 tisíc fanoušků, Instagram 1100 fo-
llowerů)
• Toulava FEST – 2019 3. ročník
• vytvoření turistických balíčků (Jaro v Toulavě, Léto v Toulavě, 
Advent v Toulavě atd.)
• vytvoření zážitků – Poutní stezka, Karta Toulavka (4 verze) – bo-
nusová, slevová karta, Výzva – putování po zajímavostech Toulavy.

Myslím, že v tomto vydání jsem vás zahltila velkou spoustou „nudných“, ale pro veškerou činnost obou organizací, důležitých informací. 
Alespoň si při čtení dalších článků lépe spojíte lidi, kteří za vším stojí, za jakých podmínek a co již v rychlém výčtu „mají za sebou“. Slibuji, 
že v dalších článcích si budeme představovat již konkrétní projekty a aktivity.           Těším se na vás v další Radnici.  Štěpánka Barešová



LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
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GYMNAZISTÉ SBÍRAJÍ OCENĚNÍ NA STAVEBNÍ FAKULTĚ

26. ledna se studenti GaSOŠE Sedlčany 
zúčastnili soutěže Hala roku Junior na Fa-
kultě stavební ČVUT v Praze. Hala roku je 
jednodenní týmová soutěž pro studenty 
středních škol. Cílem je postavit konstruk-
ci, která při co nejmenší hmotnosti unese 
nejvyšší zátěž.

V této soutěži byly vypsány dvě kate-
gorie. Na kategorii „A“ se studenti museli 
připravit doma - slepit model metrové roz-
hledny z přírodních materiálů. Stavění mo-
delu kategorie „B“ probíhalo až na místě, 
kde teprve byla představena pravidla. Sou-
těžící si proto nemohli nic promyslet nebo 
připravit dopředu.

Celá akce začala v 8 hodin zvážením do-
vezených modelů kategorie „A“. Poté pro-
běhlo seznámení se základy statiky a s růz-
nými typy konstrukcí, což bylo možné využít 
při stavění dalšího modelu. Pak už soutěžící 
dostali potřebné stavební materiály, pravi-
dla a zadání modelu kategorie „B“, na jehož 
sestavení  měli asi dvě hodiny. Následovalo 
vážení zhotovených modelů a poté jejich 

zatěžování, které probíhalo na pódiu. Čtyři 
týmy zde postupně zatěžovaly svůj model,  
dokud nespadl.

V kategorii „A“ obsadily první dvě příčky 
týmy ze Střední průmyslové školy stavební 
v Plzni, přičemž vítězná konstrukce vážila 
43,5 g a unesla 18,8 kg. Ve druhé katego-
rii se umístily pouze střední odborné školy 
stavební.

Sedlčanské gymnázium sestavilo dva 
týmy - Akcep Rímodar (Jakub Procházka, 
Štěpán Studenovský, Jáchym Štemberk, 
Václav Kabíček) a  tým Tetris (Katarina Ba-
lane, Kristýna Vejvodová). Oba týmy byly 
oceněny v kategorii „A“. Tetris se umístil na 
3. místě s modelem, který vážil 75 g a unesl 
14 kg. Tým Akcep Rímodar dostal cenu tzv. 
divoké karty, kterou porota neuděluje na 
základě již zmiňovaného poměru hmotnos-
tí, nýbrž na základě originality konstrukční-
ho řešení. T

Oba sedlčanské týmy byly s výsledky 
spokojeny, umístění dívčího týmu Tetris na 
3. místě hned za průmyslovými školami sta-

vebními lze považovat za velký úspěch.
GOA Sedlčany

Vloženým snímkem se vracíme k úplné-
mu zatmění Měsíce z 21. 1. 2019, který po 
úpravě sytosti barev zvýrazňuje podstatné 
rozdíly podle hloubky stínu Země.

Nejlépe v okolí okamžiku 6h12m středu 
úplného zatmění je rozeznatelný tyrky-
sový odstín světla rozptýleného zemskou 
atmosférou, z pozemského pohledu známá 
„modrá obloha“.

Zatímco červená část měsíčního povrchu 
je vystavena intenzivnějšímu odstínu dlou-

hých vlnových délek světla, které se výraz-
něji ohýbají v těsné blízkosti povrchu Země 
a zároveň snadněji prochází zaprášenou 
tlustou vrstvou vzduchu.

Březnová večerní obloha bude již podří-
zena jarní rovnodennosti, kdy klasická zim-
ní souhvězdí Býk, Orion a Vozka s Blíženci 
se přesouvají na západní polovinu oblohy, 
zatímco východní polovina oblohy nabídne 
Lva s doprovodem Malého lva a vycházející 
Pannu s Vlasy Bereniky následované Pastý-
řem s jasným načervenalým Arcturem.

V Orionu ještě stále zachytíme známou 
Velkou mlhovinu M42 při přímém pohle-
du do dalekohledu nebo temnou mlhovinu 
Koňská hlava použijeme-li digitální astroka-
meru v ohnisku zrcadlového dalekohledu.

Pro pokročilejší pozorovatele a za před-
pokladu bezoblačných nocí bude k dispo-
zici výběr ve sledování exoplanet, jejich 
přechodů metodou fotometrie přes ko-
touče dotyčných hvězd. Podobná metoda 
poslouží i ke sledování proměnných hvězd, 
buď zákrytových nebo pulzujících. Na téma 
exoplanet bude uskutečněna přednáška 
13. března správce hvězdárny Františka 

Lomoze v přednáškovém sále Štefániko-
vy hvězdárny na Petříně v Praze. František 
Lomoz je dlouholetým pozorovatelem 
exoplanet. Na svém kontě má již přes 350 
sledování těchto objektů v průběhu posled-
ních deseti let.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST NA BŘEZEN:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 18 
hod. do 21 hod.

Měsíc – Na páteční večerní obloze 
8. března jako úzký srpek nízko nad západ-
ním obzorem. 15. března jeden den po prv-
ní čtvrti a 22. března jeden den po úplňku.

Planety – Merkur a Uran na počátku mě-
síce nízko nad západním obzorem. Mars 
v první polovině noci. Ostatní planety na 
ranní obloze nebo nepozorovatelné.

Ostatní objekty – Galaxie M81a M82 
ve Velké medvědici, M51 v Honicích psech 
a další v souhvězdí Lva. Z mlhovin vybereme 
M42 v orionu a M1 Krabí mlhovinu v Býku.

Úkazy – V pátek 1. března ve 20 hod. zá-
kryt Saturnu Měsícem.



Hudebně – literární pořad ČTYŘI ŽENY 
KARLA VI.
Hudební představení OBJEVENÁ KYTICE
 Divadelní představení PRODANÁ NEVĚSTA
 Divadelní představení DEBURAU
Koncert skupiny KAMELOT
Divadelní představení SDO „ŠEDESÁTKY“
Koncert SEDLČANSKÁ VONIČKA
Koncert - SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Koncert - MLADOTA ANSAMBLE
Koncert - OLDTIMERS JAZZ BAND
Koncert DAGMAR PECKOVÁ A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Koncert BIG BANDU ÚH AČR

07. 02. 2019 

Březen 2019 
28. 03. 2019 
02. 04. 2019 
09. 04. 2019 
Duben 2019 
16. 05. 2019 
24. 05. 2019 
25. 05. 2019 
07. 09. 2019 
25. 09. 2019 
15. 10. 2019 

Aktuální informace o pořadech na www.kdjs-sedlcany.cz
Změna termínu vyhrazena!

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA  
a MĚSTO SEDLČANY
Vás zvou na 
55. ročník Hudebního festivalu

2019

Sukovy
Sedlčany

Středočeský kraj
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