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V neděli 21. dubna se koná velikonoční splutí Mastníku.
Během dopoledne odstartují tradiční i netradiční lodě
a posádky.
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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

SLOVO PANA STAROSTY
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Prakticky všechny volební subjekty, které kandidovaly
v Sedlčanech v podzimních komunálních volbách 5. – 6.
října 2018, deklarovaly podporu vyšší spoluúčasti občanů na rozhodování ve věcech veřejného zájmu. Jednou
z forem, která rozhodovací spoluúčast občanům nabízí,
je participativní rozpočet města. Je to nástroj, který aktivním občanům nebo skupinám občanů, spolkům a dalším
subjektům umožňuje uskutečňovat jejich nápady, které
mohou oživit veřejná prostranství města.
Jedná se o tzv. alternativu zdola, která zažívá momentálně v českých městech a obcích nebývalý boom. Podmínkou pro uplatnění participativního
rozpočtu je alokace určité částky v rozpočtu města na daný rok.
Pro rok 2019 navrhla rada města, a zastupitelstvo města schválilo, částku jednoho milionu korun. Dle radou města schválených pravidel participativního rozpočtu mohou právnické
i fyzické osoby předkládat městu formou jednoduchých projektů veřejně prospěšné návrhy,
o jejichž uskutečnění rozhodnou sami občané. Po posouzení splnitelnosti podaných projektů radou města budou mít předkladatelé možnost své záměry prezentovat a obhajovat
na veřejném zasedání zastupitelstva. Následovat bude hlasování občanů, kteří rozhodnou
o tom, které projekty se budou ještě v letošním roce z rozpočtu města do celkové výše
1 mil. Kč realizovat. Odpovědnost za jejich financování a dokončení nese město Sedlčany.
Pokud se projekt participativního rozpočtu osvědčí, bude pokračovat i v dalších letech.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

Ve dnech 12. a 13. dubna
se v Městském muzeu v Sedlčanech

koná jubilejní 10. ročník

DNY LIDOVÝCH ŘEMESEL.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY PRO ROK 2019
MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
PRAVIDLA PRO PŘEDKLADATELE (dále
jen Pravidla)
Úvod
Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní
rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části
rozpočtu na realizaci projektu investičního
charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy, získat informaci o rozpočtu a ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků města Sedlčan.
Při projednávání navrhovaných projektů
dochází k setkávání a spolupráci více generací, různých zájmových skupin obyvatel města.
Společné diskuze umožňují najít řešení problému, prodiskutovat, jakým způsobem ho řešit
a kdo bude mít z realizace takto navrženého
projektu prospěch. Občané se tak aktivně zapojují do procesu společného plánování.
Finanční podmínky
Zastupitelstvo města v rámci projednávání rozpočtu vyčleňuje na rok 2019 na tzv.
participativní rozpočtování částku ve výši
1 mil. Kč. Tato finanční částka bude využita na tolik projektů, jejichž celkové náklady na realizaci nepřesáhnou výši 1 mil. Kč.
V případě nevyčerpání finančních prostředků bude zůstatek využit jako rezerva, případně převeden do dalšího roku.
Harmonogram
1. 15. 3. 2019 - 18. 4. 2019 - výzva k podávání projektů
2. do 30. 4. 2019 - kontrola a úprava projektů
3. 13. 5. 2019 - veřejné projednávání
4. 20. 5. 2019 - začátek hlasování
5. 31. 5. 2019 - konec hlasování
6. červen až prosinec – realizace projektu
1. INFORMACE K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
A. Charakter projektů
- Náplní projektu musí být konkrétní investiční opatření, které bude sloužit obyvatelům města Sedlčan a přispěje ke zkvalitnění jejich života.
- Projekt se může týkat pouze pozemků
a majetku, jež jsou ve vlastnictví města Sedlčany a současně v jeho správě.
- Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově) přístup může být časově omezen, ale rozhodující
je volný přístup každému občanu.
- Projekt musí být v souladu s právním řádem České republiky a platným územním plánem města Sedlčan.

- Návrh by měl být realizovatelný do konce
daného roku, ve zvláště odůvodněných případech do konce roku následujícího.
- Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 10 % celkových investičních nákladů
projektu.
- Udržitelnost projektu bude minimálně
5 let.
B. Předkladatelem návrhu projektu může
být:
- Fyzická osoba nebo sdružení fyzických
osob s trvalým bydlištěm v Sedlčanech.
- Právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem nebo místem
působení v Sedlčanech.
Pozor: Pokud je projekt navrhován osobou
nebo sdružením osob mladších 18 let je nutné, aby garantem projektu byla osoba starší
18 let.
Pozor: Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam alespoň 10 podporovatelů projektu s trvalým bydlištěm v Sedlčanech.
C. Alokovaná částka
Náklady na jeden projekt v minimální výši
50 000,- Kč vč. DPH a maximální ve výši 250
000,- Kč vč. DPH. Celková částka musí zahrnovat jednak náklady související s projektovou případně jinou přípravou a jednak náklady na vlastní realizaci projektu. Navrhovatelé
jsou povinni si ověřit reálnost předkládaného rozpočtu odborným názorem nebo rešerší dostupných informací např. na internetu.
Pozor: Pokud si předkladatel zajistí další
finanční podporu projektu z jiných zdrojů
(např. od firmy, nadace, fyzické osoby apod.),
mohou celkové náklady projektu přesahovat
max. stanovenou výši o tento příspěvek.
Předkladatel je povinen doložit vůli k poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného
prohlášení poskytovatele příspěvku (příloha
Pravidel č. 3). V případě realizace daného
projektu bude mezi dárcem a městem Sedlčany uzavřena příslušná smlouva.
D. Formální stránka projektu
Sběr návrhů bude probíhat ve vymezeném časovém období. Návrh projektu bude
možné podat pouze písemnou formou
a to poštou, nebo osobně v podatelně MěÚ
Sedlčany v označené obálce „Participativní
rozpočet“. Příslušné formuláře budou k dispozici v tištěné podobě na podatelně úřadu
a v Turistickém informačním centru. Dále
budou formuláře k dispozici v elektronické
podobě na internetových stránkách www.
mesto-sedlcany.cz.
Návrh projektu musí obsahovat:
• Vyplněný formulář podání (příloha č. 1)
• Vyplněný formulář rozpočtu (příloha č. 2)

• Podpisový arch podporovatelů projektů
(příloha č. 3)
• Čestné prohlášení poskytovatele finanční podpory projektu (pokud existuje)
• Grafické podklady (výkresy, situace, fotodokumentace místa, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)
2. KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Organizačním garantem participativního
rozpočtování v Sedlčanech pro rok 2019 je
Rada města Sedlčany ve spolupráci a v součinnosti s ostatními odbory MěÚ Sedlčany
zajistí kontrolu formální stránky navržených
projektů a jejich realizovatelnost.
3. HLASOVÁNÍ
Způsoby hlasování budou zveřejněny
Radou města do 30. 4. 2019.
4. REALIZACE PROJEKTŮ
- Realizační fáze zahrnuje projektovou
a administrativní přípravu projektu a jeho
vlastní realizaci. Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných městem Sedlčany, které za jejich realizaci přebírá veškerou
odpovědnost.
Předkladatelé projektů určených veřejným
hlasováním k realizaci budou organizačním
garantem seznámeni s dalším postupem.
Ten bude zahrnovat zejména:
- Zpracování projektové dokumentace, případně dalších podkladů nutných k realizaci
- Projednání projektu s občany v místě realizace projektu a případné úpravy projektové
dokumentace
- Splnění zákonných opatření z hlediska
zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon)
v platném znění a dalších relevantních právních předpisů vč. projednání s dotčenými
osobami a organizacemi.
- Zahájení vlastní realizace
V průběhu přípravy realizační fáze bude
předkladatel informován o jejím postupu
a případných změnách. Předkladatel se bude
moci vyjádřit ke zpracované projektové dokumentaci a měl by se zúčastnit projednání
projektu s občany v místě realizace projektu.
Pravidla schválila Rada města Sedlčany
dne 6. 3. 2019
Přílohy:
Příloha č. 1 - Formulář žádosti participace
Příloha č. 2 - Rozpočet
Příloha č. 3 - Podpisový arch
Formuláře pro výše uvedené přílohy jsou
k dispozici v tištěné podobě na podatelně
Městského úřadu Sedlčany a v Turistickém
informačním centru nebo v elektronické
podobě na internetových stránkách www.
mesto-sedlcany.cz

USNESENÍ / STS SEDLČANY

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 25. ÚNORA 2019
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor
celkem 16 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí:
zprávu o kontrole plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 17. prosince 2018, doplněnou o aktuální údaje plnění, a to
v plném rozsahu bez připomínek (usnesení
37/2018-2022);
zprávu o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 18. prosince 2018 až 25.
února 2019, ve kterém se v termínech dne
2. ledna 2019, dne 9. ledna 2019, dne 23. ledna 2019, dne 6. února 2019, dne 13. února
2019 a dne 20. února 2019 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení
38/2018-2022);
Závěrečný účet – přehled plnění příjmů
a čerpání výdajů roku 2018 a přehled realizovaných Rozpočtových opatření 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
(což představuje 100,35 % schváleného předpokladu) a rozpočtové výdaje ke dni 31. pro-

since 2018 jsou ve výši 179.275,81 tis. Kč (což
představuje 96,61 % schváleného předpokladu); (usnesení 39/2018-2022);
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za období roku 2018
do dne 25. února 2019 (usnesení 48/20182022);
Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 49/2018-2022);
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na rok 2019
a informaci o provedené kontrole „Archivace Zápisů a dalších dokladů z jednání Zastupitelstva města Sedlčany, provedenou
Kontrolním výborem dne 2. ledna 2019
(v souboru výroků usnesení 49/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
předložený návrh rozpočtu města Sedlčany
na rok 2019. Rozpočet je koncipován na straně příjmů a výdajů v částce rovné 276.693,00
tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 28.487,00 tis. Kč
(usnesení 40/2018-2022);
Odpisový plán města Sedlčany na rok
2019. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a přílohy
č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku
a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“
a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný (usnesení
41/2018-2022);
Městský úřad Sedlčany ve spolupráci
předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě
se Sedlčanskými technickými službami
o
úvěru
na financování projektu „Modernizabude do jednotlivých lokalit města rozce přestupního terminálu Sedlčany“, z důvodu
misťovat kontejnery na jarní úklid zajarní úklid zahrad
hrad. Kontejnery Kontejnery
jsou určenynavýhradně
změny článku 6. Splácení jistiny a úhrada úrona odpad ze zahrad – listí, trávu a předeků, bodu 6.3 (usnesení 42/2018-2022);
Městský úřad Sedlčany ve spolupráci se Sedlčanskými technickými službami bude do jednotlivých
vším větve. Kontejnery budou přistaveny
podání
Žádosti
o dotaci
projektu „Oprava
lokalit města rozmisťovat kontejnery na jarní úklid zahrad. Kontejnery
jsou určeny
výhradně
na
vždyzeběhem
dnetrávu
v den
přistavení
a odve-budou místní
odpad
zahrad – listí,
a především
větve. Kontejnery
přistavenykomunikace
vždy během dne vVíta
den Nejedlého – Petra
zeny dopoledne
v denvodvozu.
přistavení
a odvezeny dopoledne
den odvozu.SSlikvidací
likvidací dalších odpadů Vám ochotně poradí na tel.
Bezruče, Sedlčany“ v programu 17D8220 čísle
318 821odpadů
753.
dalších
Vám ochotně poradí na
PODPORA OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT
tel. čísle
318
821(komunální,
753. separované či nebezpečné) je zakázáno.
Ukládání
jiných
odpadů
117D8220A, Podpora obnovy místních komuUkládání jiných odpadů (komunální, senikací (v souboru výroků usnesení 45/2018parované či nebezpečné) je zakázáno.
2022);
Přistavení Odvoz Lokalita
podání Žádosti o dotaci projektu „RekonOlbrachtova
Nad Přehradou
strukce
dráhy a sektorů Taverny Sedlčany“
26.3.
29.3.
Pod Strojírnami
v programu 17D – PODPORA OBCÍ S 3001 –
Primáře Kareše
10000 OBYVATELI DT 117D8220B, Podpora
Na Skalách
obnovy sportovní infrastruktury (v souboru
Novoměstské náměstí - u parku
29.3.
2.4.
Pod Hřbitovem
výroků usnesení 46/2018-2022);
Pod zahrádkářskou kolonií - před jatkami
Hasičskému záchrannému sboru StředoPod Cihelným vrchem
českého
kraje, Územnímu odboru Příbram,
2.4.
5.4. Na Potůčku
K Cihelně
poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu
Jižní sídliště - ke školce
města Sedlčany na rok 2019 v maximální výši
5.4.
9.4. Vítěžská
120.000,00 Kč, a to za účelem spolufinanco-
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KONTEJNERY
NA JARNÍ ÚKLID
ZAHRAD
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Průběžná

vání nákupu přenosné lafetové proudnice –
oscilačního monitoru, která bude sloužit při
záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech, krizových stavech nebo
živelných pohromách, řešených Hasičským
záchranným sborem Středočeského kraje,
Územním odborem Příbram, stanice Sedlčany, kde bude přístroj umístěn (usnesení
47/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 251/8, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 v k. ú. Sestrouň, obec
Sedlčany, a to AUTODROMU Sedlčany,
s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p.
293, 264 01 Sedlčany, za jednotkovou cenu
400,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
56.400,00 Kč (usnesení 50/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany Radě města
Sedlčany uložilo:
vypracovat Pravidla Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, zveřejnit
jejich znění do dne 15. března 2019 a vyzvat
občany města k podávání návrhů projektových záměrů na jejich financování (v souboru
výroků usnesení 43/2018-2022);
Realizovatelné návrhy projektových záměrů od oprávněných osob v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 předložit k projednání na veřejném
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
dne 13. května 2019, kde budou vyzvaní předkladatelé své návrhy prezentovat.
O doporučených návrzích proběhne hlasování prostřednictvím webu města Sedlčany,
případně osobně na pracovišti Turistického
informačního centra Sedlčany tak, aby byly
výsledky hlasování k dispozici pro rozhodnutí
o realizaci vybraných akcí ještě v roce 2019
(v souboru výroků usnesení 43/2018-2022);
předložit na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany harmonogram realizace Participativního rozpočtu
města Sedlčany pro roky 2020 a následující
(usnesení 44/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany zřídilo:
pro osadu Solopysky sedmičlenný Osadní
výbor Solopysky pro volební období 2018
– 2022 (Ing. Ladislav Hron, předseda; členové: pan Václav Sirotek, paní Ilona Lachoutová, pan Michal Kalista, pan Milan Kváča,
pan Petr Pecholt a pan Miloslav Pešta);
(v souboru výroků usnesení 51/2018-2022);
pro osadu Oříkov tříčlenný Osadní výbor Oříkov pro volební období 2018 – 2022
(pan Jan Kundrlík, předseda; členové:
paní Soňa Peštová a pan Stanislav Schulz);
(v souboru výroků usnesení 52/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 9 A 10 2018-2022 DNE 20. A 25. ÚNORA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 13 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 13. února 2019
(RM č. 8/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 9-152/2018-2022);
zprávu o legislativních podmínkách, působnosti, sociálním prostředí a vývoji sociální
problematiky ve městě a regionu Sedlčany,
v rámci kompetencí a činnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, v roce
2018 s výhledem činnosti a působnosti na rok
2019 (RM 9-153/2018-2022);
zprávu o působnosti a činnosti Pečovatelské
služby Sedlčany za uplynulý rok 2018 a výhledech
působnosti na rok 2019 (RM 9-154/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavřít Smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání situovaných v objektu Sedlčany
č. p. 159, za účelem poskytování služeb zubní
hygieny, s úspěšnou uchazečkou, která podala
do vyhlášeného oznámení o výběru nejvýhodnější nabídku (RM 9-155/2018-2022);
přidělení bytu (č. 9/III. patro; velikostní
kategorie 3+1) v bytovém domě na adrese
Sedlčany, Na Severním sídlišti II č. p. 659 (RM
9-157/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování
v bytovém domě, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), na dobu určitou, tj. ode
dne 1. dubna do dne 31. prosince 2019 (RM
9-158/2018-2022);

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1
(č. bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou
službou Sedlčany (RM 9-159/2018-2022);
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
(č. 9419000073/2019/4000221344), a to se
smluvním partnerem GasNet, s. r. o., za účelem budoucí realizace a provozování plynárenského zařízení ve prospěch rozvojového
projektu na novou městskou zástavbu Sedlčany (lokalita „U Háječku“); (v souboru výroků
usnesení RM 9-160/2018-2022);
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
(č. 9419000060/2019/4000221159), a to se
smluvním partnerem GasNet, s. r. o., za účelem budoucí realizace a provozování plynárenského zařízení ve prospěch rozvojového
projektu na novou městskou zástavbu Sedlčany (lokalita „U Háječku“); (v souboru výroků
usnesení RM 9-160/2018-2022);
akceptovat nejvýhodnější nabídku uchazeče na vyhotovení díla – Změny č. 1 ÚP města
Sedlčany, kterým je společnost Atelier T-plan,
s. r. o., se sídlem Praha, Sezimova 380/13, 140
00 Praha 4; IČO 26483734, a to v ceně díla
326.700,00 Kč s DPH (v souboru výroků usnesení RM 9-162/2018-2022);
Žádost o použití finančních prostředků
z rozpočtu zřizovatele, respektive o využití části finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz příspěvkové organizace, tj.
1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68,

▪

▪

▪

▪

okres Příbram; IČO 47074299, na profinancování nákladů spojených se zapojením subjektu
do projektu pod názvem „Přírodní zahrada při
1. ZŠ Sedlčany“ do výše 200.000,00 Kč (RM
9-163/2018-2022);
poskytnutí finančního daru v max. výši
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti,
definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad.
Dar bude vyplacen na základě uzavřené
Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 14
případů činí jejich výše 11.200,00 Kč); (RM
9-164/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
k vyhotovení geometrického plánu, kterým bude oddělena zájmová část pozemku
parc. č. 381/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace
v k. ú. a obci Sedlčany, u objektu Sedlčany č. p.
66 v ulici Primáře Kareše (RM 9-156/2018-2022).

▪

▪

Rada města Sedlčany na tomto zasedání
přijala 1 specifické usnesení.
Rada města Sedlčany zrušila:
postupem podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na
veřejnou zakázku pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, a to
s využitím ustanovení § 49 odst. 1 uvedeného zákona a na základě důvodu hodného zvláštního zřetele dle ustanovení § 127
odst. 2, písm. d); (RM 10-165/2018-2022).

▪

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 21 specifických usnesení,
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání
Rady města Sedlčany ze dne 20. února 2019 (RM
č. 9/2018-2022) a ze dne 25. února 2019 (RM č.
10/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 11-166/2018-2022);
zprávu o činnosti a plnění zadaných úkolů
spojených se správou majetku města Sedlčany, který tvoří komplex sportovních areálů
a zařízení a kterou přednesl s vybranými hospodářskými a dalšími statistickými ukazateli,
údaji a výkony pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové organizace města Sedlčany Sportov-

▪
▪

ní areály Sedlčany (RM 11-167/2018-2022);
předběžnou zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany za rok 2018, která je připravena
k prověření hospodaření auditorem (RM 11168/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr města Sedlčany pronajmout nepotřebný pozemek parc. č. 226/2,
druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 111 m2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 10,- Kč/
m2/rok, vlastníkům sousední nemovitosti č. p.
21 v místní části zvané Sestrouň, Na Chalupách
(RM 11-169/2018-2022).

▪

▪

Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany přijmout dar,
resp. schválit uzavření Darovací smlouvy, a to
podle nabídky spoluvlastníků pozemku parc. č.
908/25, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 38 m2
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte LV 980 pro k. ú.
Sedlčany); (RM 11-170/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“, mezi Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jako vlastníkem,
resp. budoucím povinným z věcného břemene
a městem Sedlčany, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem

▪

▪

USNESENÍ
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je právo zřídit služebnost na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje, a to na pokládku
nového kabelu veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany,
včetně výstavby nového stožáru veřejného
osvětlení na uvedeném budoucím služebném
pozemku (RM 11-171/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene služebnosti“, mezi
Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150
21 Praha 5, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Praze 5 – Smíchov,
Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, jako vlastníkem, resp. budoucím povinným a městem
Sedlčany, jako budoucím oprávněným, jejímž
předmětem je právo zřídit služebnost na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje,
a to za účelem realizace stavby „P 10778 Třebnice u Sedlčan – kabelové vedení VO náves“ na
pozemcích parc. č. 759/1 a parc. č. 752/5 v k. ú.
Třebnice, obec Sedlčany, ve vlastnictví budoucího povinného (RM 11-172/2018-2022);
Žádost fyzické osoby o společný nájem bytu
dle ust. § 2270 a § 2271 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, a to bytu
velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 9/III. patro) na
adrese bytového domu Sedlčany, Západní č. p.
1174, 264 01 Sedlčany, který společně užívá
s nájemcem bytu (RM 11-173/2018-2022);
prodloužení doby užívání prostor sloužících
k podnikání, dislokovaných v administrativní
budově II. Městského úřadu Sedlčany, na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34,
264 01 Sedlčany, dříve založené Smlouvou
o nájmu nebytových prostor ve znění Dodatku
č. 3 s uživatelem panem Ing. Pavlem Neužilem;
IČO 64761762, a to za smluvním ujednáním
definovaných podmínek (Dodatek č. 4; doba
užívání do dne 30. června 2020; komerční nájemné); (RM 11-174/2018-2022);
návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy
činnosti nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení na rok
2019, evidenční číslo Smlouvy poskytovatele:
S-0530/SOC/2019, a to ze zdrojů Středočeského kraje. Výše dotace činí 1.004.200,00 Kč na
rok 2019 (druh služby – pečovatelská služba);
(RM 11-176/2018-2022);
pracovní (služební) cestu I/2019 realizovanou do Spolkové republiky Německo (Bärnau),
která se uskuteční ve dnech 28. března – 29.
března 2019, za účelem účasti na valné hromadě Společenství měst s husitskou minulostí a

▪

▪

▪

▪

▪

tradicí (20 členských měst českých a německých) s programem jednání zaměřeným na aktivity Společenství v letech 2019 – 2021 spolu
s volbou představenstva pro toto období.
Město Sedlčany bude reprezentovat pan
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, spolu
s paní Bc. Markétou Křivskou, vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany
a paní Janou Špalovou, tlumočnicí – překladatelkou (RM 11-178/2018-2022);
zajištění opakovaného podání Žádosti o dotaci na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro potřeby hasičské jednotky města
Sedlčany (JPO III Sedlčany), a to podle akceptované nabídky č. j.: ST/4895/2019, původem
od společnosti B&P Research, s. r. o., za cenu
15.000,- Kč bez DPH (RM 11-181/2018-2022);
zajištění dvou samostatných výběrových
řízení na veřejné zakázky malého rozsahu
pro akci „Rozšíření ZŠ Propojení“, konkrétně
na „Dodávku IT vybavení“ a na „Dodávku nábytku“, a to podle akceptované nabídky č. j.:
ST/4984/2019, původem od společnosti B&P
Research, s. r. o., za cenu 18.000,- Kč bez DPH
při předpokládaném rozsahu 25 hodin za jedno výběrové řízení (RM 11-183/2018-2022);
Pravidla Participativního rozpočtu města
Sedlčany na rok 2019, která budou Sekretariátem Městského úřadu Sedlčany zveřejněna ve
stanoveném termínu do dne 15. března 2019,
a to spolu s výzvou určenou občanům města
Sedlčany k podávání návrhů projektových záměrů na jejich financování (RM 11-184/2018-2022);
poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00
Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve
smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti
za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem
pro 6 případů žádostí č. j.: SOC/3746/2019; č.
j.: SOC/3748/2019; č. j.: SOC/3750/2019; č. j.:
SOC/3821/2019; č. j.: SOC/4126/2019 a č. j.:
SOC/4176/2019, činí jejich výše 4.800,00 Kč);
(RM 11-185/2018-2022);
finanční podporu z rozpočtu města Sedlčany
na činnost a aktivity v roce 2019 následných
subjektů, tj. pro subjekt MO ČRS Sedlčany,
z. s.; IČO 61101371; (projekt Rybářský kroužek;
č. j.: MST/3054/2019) v částce 9.250,00 Kč a
pro subjekt, Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK
HOSIN SOOL, z. s.; IČO 70867968; (projekt Bezpečná sportovní výbava; č. j.: MST/3495/2019)
v částce 17.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 11-186/2018-2022).
Rada města Sedlčany zrušila:
část přijatého usnesení RM 7-137/2018-

▪
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2022 ze dne 6. února 2019, a to následovně:
1. V části označené písm. b) se vypouští část
věty, která zní: „a na základě tohoto pořadí
a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona rozhoduje o výběru dodavatele, kterým je
TUBEKO SPORT, spol. s r. o.; IČO 49825020,
s nabídkovou cenou ve výši 14.223.459,61 Kč
bez DPH“, a to bez náhrady;
2. Celá část výroku usnesení pod označením
písm. c), a to bez náhrady;
3 Výrok usnesení RM 7-137/2018-2022 s ohledem na dříve přijaté usnesení RM 10-165/20182022 zní: „Rada města Sedlčany v rámci veřejné
zakázky na stavební práce „LAS Taverny – umělé
povrchy dráhy, sektory“, v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), rozhoduje následovně:
a) bere na vědomí průběh zadávacího řízení
a souhlasí s postupem jednání pověřené komise
a s výsledkem jednání pověřené komise dle Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. února 2019;
b) souhlasí s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí (RM 11-175/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
ve smyslu ustanovení § 17a odst. 1 písm. a)
a b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, s udělením licence k provozování vnitrostátní linkové osobní
dopravy pro linku 302060 Sedlčany – Petrovice
– Milevsko, a to pro dopravce ČSAD AUTOBUSY
České Budějovice, a. s.; IČO 26060451, který
požádal Krajský úřad Středočeského kraje o její
vydání (RM 11-177/2018-2022);
k zapsání sídla subjektu Veterán klub Sedlčany, o. s.; IČO 22900284, na adresu Sedlčany,
Karla Hynka Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany,
neboť tento subjekt bude na základě uživatelského vztahu objekt na uvedené adrese užívat
(pronajímatel Sedlčanské technické služby,
s. r. o.); (RM 11-179/2018-2022);
s prováděním monitoringu dotačních
příležitostí pro město Sedlčany v rozsahu
15 – 25 stran/2 měsíce v elektronické verzi, a to podle akceptované nabídky č. j.:
ST/4983/2019, původem od společnosti
B&P Research, s. r. o. (2.500,- Kč/1. vydání
bez DPH); (RM 11-182/2018-2022).
Rada města Sedlčany podpořila:
Žádost o obnovení přímého autobusového spojení Prahy a města Sedlčany přes
Neveklov po silnici II/105 a současné zřízení
přímého autobusového spojení mezi Benešovem a Příbramí přes Sedlčany a Neveklov,
kterou vypracovala s odůvodněním k zařazení do základní dopravní obslužnosti obec
Osečany (RM 11-180/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

ŠKOLSTVÍ

STO LET ČESKÉ KORUNY
Celý školní rok žije škola Propojení oslavou 100 let republiky. Významné výročí sice
skončilo v říjnu minulého roku, ale školní
rok má jiný čas, takže pokračujeme v oslavách dál. Menší výtvarné a historické projekty se tvořily opravdu hlavně na podzim.
Do současné doby jsou na chodbách školy
vidět jejich výsledky – třeba Životní styl za
první republiky a její móda. Když už jsme
u té módy, sluší se připomenout, že i každoroční únorový ples školy se tentokrát jako
retro ples konal v duchu módy právě dvacátých a třicátých let.
Jeden z větších projektů školy se jmenuje
Stokoruna školy Propojení. Žáci mohli vytvořit ke stému výročí republiky svůj návrh
nové české bankovky. Česká národní banka
také vyhlásila rok 2019 rokem české koruny.
Není divu, vždyť název platidla vznikl sice už
za Rakouska-Uherska v roce 1892, ale důležité je, že si ho podržela i nová republika, a to je ve světě velmi neobvyklá praxe.
V březnu 1919 vznikla po krátké odluce od

staré měny provázené kolkováním s mnoha problémy i nová československá koruna
a v červenci téhož roku se začala dostávat
do peněžního oběhu.
Žákům 8. a 9. tříd byly promítnuty nejen návrhy stokoruny od Alfonse Muchy, Františka Kysely, Maxe Švabinského,
Karla Svolinského, ale třeba Albína Brunovského i Oldřicha Kulhánka, autora
současné stokoruny. Zajímavá byla i pro
sběratelské účely právě vydávaná stokorunová bankovka s portrétem Rašína od
Evy Haškové. Bylo opravdu zajímavé porovnávat velmi zdobené stokoruny první republiky s bankovkami dalšími. Třeba
s tou protektorátní, na které nechybí Němci vybraný motiv Bruncvíka, stejně jako pro starší generací silně zažitou stokorunu z roku 1961 se
symboly zemědělství (otep slámy v rukou

družstevnice) a průmyslu (hutník) a s kouřícími komíny ovšem. Možná nám už trochu vymizela z paměti poslední stokoruna
komunistického režimu s Klementem Gottwaldem, kterou provázelo mnoho vtipů
a častá lidová
tvořivost. Mimochodem
„odvěký“ horizont Hradčan se na stokorunu dostal
právě až za
protektorátu.
Žáci vytvořili seznam
osobností
vhodných
k portrétování.
Byl
opravdu široký - přes politiky, sportovce, umělce až po vědce. Ty nejlepší návrhy, u některých nechyběla ani rubová strana, se dostaly na velký panel, ze
kterého si žáci školy vybrali tu „svoji“. Hlasovací lístky sečetli školní parlamentáři
a jak to dopadlo? O výsledek
se s vámi rádi podělíme. Vyhrál
návrh Terezy Jankovské znázorňující moravského přírodovědce
a zakladatele genetiky, augustiánského opata Gregora Mendela.
Druhé místo obsadila Veronika
Schimanová s portrétem nositele Nobelovy ceny, českého vědce Otty Wichterleho. Třetí místo
obsadil tandem Emilky Trmalové
a Aničky Kohoutové s motivem
Jana Nepomuckého a hlavně českého lva na rubu bankovky.

Nevíme, jakými bankovkami budeme
platit za sto let, velmi pravděpodobně už
papírové peníze nebudou existovat. Ale
proč se nepokochat přítomností, kterou si
můžeme ozdobit naší představivostí?
Tím rok republiky na Propojce ještě nekončí. Na květen je plánován celoškolní
projekt 100 let republiky, který bude završen 21. května příjezdem T. G. Masaryka
do Sedlčan. Pokusíme se vytvořit rekonstrukci příjezdu prvního prezidenta do
našeho městečka v září 1922, a to pomocí
zápisků v kronikách i podle historických fotografií.
Pokud máte doma nějaké dobové oblečení nebo se cítíte být duší i tělem Sedlčaňáky či fandy první republiky s kořeny vrostlými hluboko do vlastenectví, přijďte nám
pomoci natočit „novodobý historický“ film
o TGM v Sedlčanech. Na čem tatíček přijede? Nechte se překvapit. A vstupné? Nebojte se, děti a vojsko platí polovic.
Jaroslav Nádvorník

STS SEDLČANY

ROZPIS ZAMETÁNÍ ULIC - 2019
1. 4.2019 – Vítěžská, Etropolská, Konečná, Průběžná
2. 4.2019 – Na Vyhlídce, Zberazská, Lhotecká
3. 4.2019 – Pod Potoky, Jateční, Lidická, Zberaz, Žižkova, Nademlýnská
4. 4. 2019 –Příční, Novoměstská, Novoměstské náměstí, Husova,
Sukovo náměstí, Pod hřbitovem, U Háječku
5. 4. 2019 –U Kulturního domu, Zahradní, Švermova, parkoviště
před KDJS, chodníky Havlíčkova ul.
8. 4. 2019 – Náměstí T. G. M., Tyršova, Růžová, sídliště Za Nemocnicí
9. 4. 2019 – Na Severním sídlišti, U Školky, Příčovská, Šafaříkova
10. 4. 2019 – Pod Pilami, Na Potůčku, P. Bezruče, Příkrá
11. 4. 2019 – Jižní sídliště, Sokolovská, Víta Nejedlého, Dělnická
12. 4. 2019 – Olbrachtova, Podélná, Západní sídliště
15. 4. 2019 – Seifertova, Pod Cihelným vrchem, Jižní svah, Ke Hvězdárně
16. 4. 2019 – Na Potůčku (u Bejšovce), parkoviště u Vyšehradu, Luční, parkoviště pod mostem do Luční ul., Komenského náměstí, parkoviště za GOA, Kpt. Jaroše
17. 4. 2019 – Baxova, Prim. Kareše, Děkana Bučila, Potoční, pěší
propojení z ulice Nádražní do ulice Na Vyhlídce kolem prodejny za-

hradní techniky, Na Stínadlech, Kňovická, Hasičská
18. 4. 2019 – Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Strojírenská, Ke Strosu,
Ke Kartografii
23. 4. 2019 – K. H. Máchy, K Cihelně, Sadová, Podsadová, parkoviště
u Taveren, komunikace k loděnici
24. 4. 2019 – parkoviště I. panelák, kolem Pizzerie, osady
25. 4. 2019 – parkoviště II. a III. panelák, parkoviště před kinem, osady
26. 4. 2019 – parkoviště 28. října, osady
29. 4. 2019 – Červený Hrádek, osady
30. 4. a 2-3. 5. 2019 – Osady
Během měsíce dubna budou Sedlčanské technické služby, s.r.o.
uklízet ulice a veřejná místa v Sedlčanech zametacím strojem. Prosíme, věnujte pozornost tomu, kdy se bude zametat Vaše ulice a včas
přeparkujte Váš vůz.
Úklid ulic od štěrku a smetků bude probíhat vždy od 6 do 15 hod.
V ulici, kde bude probíhat zametání nesmí od 6 hod. stát žádné auto.
Přeparkováním auta do již vyčištěné ulice nebo na jiná místa se vyhnete zbytečným komplikacím spojeným s odtahem Vašeho vozu.

PŘEKLÁDACÍ STANICE ODPADŮ BUDE OD DUBNA DO KONCE ZÁŘÍ
OTEVŘENA OPĚT I V SOBOTU
Překládací stanice odpadů v areálu bývalé skládky v Kosově Hoře se stala významnou součástí nakládání s odpady
v regionu. Ročně přes ni projde tisíce tun
komunálních i tříděných odpadů. Areál je
v provozu pro širokou veřejnost i firmy.
Překladiště je otevřeno každý pracovní
den od 6.30 do 15-ti hodin s pauzou na
INZERCE

oběd mezi 10. a 11. hodinou. Každé pondělí a středu je otevřeno až do 16.30.
Od 6. dubna 2019 zde zahajujeme opět
i sobotní provoz od 8 do 11h. Kompletní
provozní dobu naleznete na stránce www.
ts.sedlcany.cz v sekci skládka Kosova Hora,
Překládací stanice.
Rozsah odebíraných odpadů je zhruba
stejný jako za provozu skládky. Tedy směsný komunální odpad, autoplasty, autoskla,
nábytek, lina, koberce, stavební odpady
a další. Celkem se jedná o padesát druhů
odpadů. Za odpady určené ke skládkování
občané i firmy samozřejmě zaplatí. Dále je
možné zde bezplatně odevzdat vytříděné

papírové, plastové a kovové odpady. Nejsou zde přijímány elektrospotřebiče ani
nebezpečné odpady. Tyto odpady přijme
sběrný dvůr Sedlčany v ulici Karla Hynka
Máchy 651 (areál Sedlčanských technických služeb, s.r.o.). Zde je možné se informovat, jaké odpady jsou zpoplatněné
a které lze ve sběrném dvoře v Sedlčanech
odevzdat zdarma.
Přes Velikonoční svátky bude mít Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře,
Kompostárna Kosova Hora i Sběrný dvůr
v Sedlčanech zavřeno. Jedná se o tyto
dny: 19., 20. a 22. dubna. Stejně tak tomu
bude i 1. a 8. května.

SVOZ BIOODPADŮ
Z NÁDOB V SEDLČANECH
Od 2.1. do konce února probíhal svoz bioodpadů v liché týdny, ale celé město bylo sváženo
během úterý. Od začátku až do konce března probíhal svoz bioodpadů každé liché úterý
a středu.
Od 1. dubna začne opět letní svoz bioodpadů, který potrvá až do konce listopadu.
Tedy svoz každé úterý a středu. Kdy sev konkrétní ulici sváží bioodpad lze najít na
www.ts.sedlcany.cz.
Mimo jiné zde naleznete například i aktuální změny svozův případě, že svozový den
vychází na státní svátek a další informace. Obecně lze říct, že svoz zeleného odpadu
probíhá o den dříve než svoz TKO.
Hnědé nádoby jsou určené především pro slupky z domácností, listí, trávu a zbytkový odpad ze zahrad. Na větve budou Sedlčanské technické služby, s.r.o. přistavovat
kontejnery do vybraných lokalit města od 26. března do 9. dubna.

Ve čtvrtek 4. dubna od 18 hod. se v Městském muzeu koná přednáška fotografky
Michaely Neumannové - Ladak.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY
DALŠÍ AKCE

KDJS
MUZEUM
KNIHOVNA

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
DUBEN 2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Přehled kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÉ MUZEUM

POHÁDKY, BALADY, POVĚSTI A ČAS...
do 28.4. HRÁTKY S DRÁTKY
5. - 29.4. Z DÍLNY PETRKLÍČE

ÚT 2.4. do 19.30 hod.
ST 3.4. od 17 hod.
ČT 4.4. od 18 hod.
ČT 4.4. od 18 hod.
ČT 4.4. od 20 hod.
PÁ 5.4. od 13.30 hod.
PÁ 5.4. od 20 hod.
SO 6.4. od 9 hod.
SO 6.4. od 20 hod.
NE 7.4. od 15 hod.

DEBURAU
HAJÁNEK
GEORGE WATSON´S COLLEGE ENSEMBLE
MICHAELA NEUMANNOVÁ: LADAK
SOUMRAK
HRAJEME DESKOVKY
ZLATÝ PODRAZ
CESTOU ZLÁMANÝCH KŘÍDEL (sraz na náměstí u kašny)
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
PRINCEZNA ZE MLEJNA

............................ DIVADLO - PŘEDPLATNÉ
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
..............................................PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.................................................. POCHOD
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

ÚT 9.4. od 19.30
ST 10.4. od 17 hod.
ČT 11.4. od 19 hod.
PÁ 12.4. od 13.30 hod.
PÁ 12.4. od 15 hod.
PÁ 12.4. od 18 hod.
PÁ 12.4. 9-17 hod.
PÁ 12.4. od 20 hod.
SO 13.4. 9-13 hod.
SO 13.4. od 20 hod.
NE 14.4. od 15 hod.

KAMELOT
HAJÁNEK
DÍVČÍ VÁLKA
HRAJEME DESKOVKY
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
SEDLČANSKÁ KULTURA
DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
VŠICHNI TO VĚDÍ
DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
LÉTO S GENTLEMANEM
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

................................................... KONCERT
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................................... DIVADLO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
......................................... DISKUSNÍ KLUB
.......................................... DNY ŘEMESEL
.......................................................... KINO
........................................... DNY ŘEMESEL
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 15.4. od 10 hod.
ÚT 16.4. od 17 hod.
ÚT 16.4. od 20 hod.
ST 17.4. od 17 hod.
ČT 18.4. od 20 hod.
ČT 18.4. od 20 hod.
PÁ 19.4. od 20 hod.
SO 20.4. od 9 hod.
SO 20.4. od 20 hod.
NE 21.4.

VESELÉ PTAČÍ PŘÍBĚHY
JSME VE VESMÍRU SAMI? - RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
LISTOVÁNÍ - ČESKÝ RÁJ
HAJÁNEK
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
VELIKONOČNÍ TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA
VĚRNÍ NEVĚRNÍ
PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKO - 39. ROČNÍK (start u KDJS)
TEN, KDO TĚ MILOVAL
SPLUTÍ MASTNÍKA

................................... PRO DĚTI A RODIČE
.............................................. PŘEDNÁŠKA
................................................. LISTOVÁNÍ
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
....................... TANEČNÍ VEČER - KONCERT
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO
........................................................ RŮZNÉ

ÚT 23.4. od 16 hod.
ÚT 23.4. od 19.30 hod.
ST 24.4. od 17 hod.
ST 24.4. od 19.30 hod.
ČT 25.4. od 19.30 hod.
PÁ 26.4. od 13.30 hod.
PÁ 26.4. od 15 hod.
PÁ 26.4. od 18 hod.
PÁ 26.4. od 20 hod.
SO 27.4. od 20 hod.
NE 28.4. od 14 hod.
NE 28.4. od 17 hod.

60´S ANEB ŠEDESÁTKY (představení pro důchodce)
60´S ANEB ŠEDESÁTKY
HAJÁNEK
60´S ANEB ŠEDESÁTKY
HOP TROP
HRAJEME DESKOVKY
ČAROVNÝ LES ANEB ČÍST SE DÁ I VENKU
ZTRACENÉ V DEŠTNÉM PRALESE…
TOMAN
JIŽNÍ VÍTR
KONCERT DECHOVÉ HUDBY RUDY EŠNĚRA - Areál „U Chovatelů“
60´S ANEB ŠEDESÁTKY

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

PO 29.4. od 10 hod.
PO 29.4. od 19.30 hod.

MLÁĎATA NA JAŘE
60´S ANEB ŠEDESÁTKY

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
........................ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Úterý 2. dubna v 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Neděle 7. dubna v 15 hod.
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Posledním představením předplatitelského cyklu divadla je
výborné představení z dílny Městského divadla Mladá Boleslav

DEBURAU

Životní příběh nejslavnějšího
mima s českými kořeny. Jean
Gaspard Deburau, muž, který
rozdával smích a štěstí, a sám
zůstával smutným králem ticha.
Do ordinace doktora Ricorda
vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hubený, černě oděný muž. „Jste
nemocen, pane?“ „Ano, doktore. Myslím, že smrtelně.“
„Co je vám?“ „Jsem smutný, melancholický. Trpím, a nevím
proč. Trápím se. Srdce mě bolí. Bojím se lidí, i sebe. Nemohu
spát.“ „To není smrtelné. Vím o léku pro vás. Běžte se podívat
do divadla na Deburaua!“
Bledý muž se uklonil a řekl smutně: „Já jsem Deburau, doktore.“
V režii Pavla Kheka hrají: Radim Madeja, Svatava Milková, Malvína Pachlová, Milan Ligač, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Lucie Matoušková a další. Orchestr řídí a na klavír hraje Jakub Šafr.

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkové představení
– divadelní zpracování jedné z nejúspěšnějších novodobých
českých filmových pohádek

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Známé postavy – Elišku, Jindřicha, čerta, vodníka, čarodejnici
i knížepána – uvidíme v provedení divadla Pegas z Prahy. Na
jevišti ožije tento krásný příběh dobře známý z filmu Zdeňka
Trošky.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Režie: Pavel Khek

Hrají: Radim MADEJA, Oldřich VÍZNER j. h.,
Svatava MILKOVÁ, Malvína PACHLOVÁ,
Milan LIGAČ, Petr PROKEŠ, Ivo THEIMER,
Lucie MATOUŠKOVÁ, Libor STACH,
Michal KOPČAN j. h., Jakub ŠAFR j. h.,
Zbyněk MALÝ j. h., Marek REJHON j. h.
a David MAXA j. h.

Premiéra 20. října 2017 na Velké scéně MDMB.

Vstupné: 350 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 4. dubna v 18 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na koncert
skotského orchestru a sboru

GEORGE WATSON´S COLLEGE
ENSEMBLE

Jedná se o hudební těleso sestavené z učitelů a studentů hudební školy u Edinburghu (je to obdobná škola jakou je u nás
Konzervatoř či Akademie múzických umění), které k nám zavítá v rámci svého evropského turné. Mimo tradičních skotských melodii uslyšíme i skladby světových hudebních velikánů jakými jsou například pánové G. F. Handel, W. A. Mozart či
A. Corelli. Tento soubor má bohaté zkušenosti s vystupováním
po celém světě a jeho
dirigenti se mohou
pochlubit spoluprací
se Skotským národním orchestrem, Leonardem Bernsteinem
nebo Skotským komorním orchestrem.
Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 70 minut bez přestávky.

Úterý 9. dubna v 19.30 hod.
KONCERT

Po delší době se na sedlčanské jeviště vrací oblíbená kapela

KAMELOT

v jejímž čele dlouhá léta stojí výborný kytarista, zpěvák a autor
mnoha hitů ROMAN HORKÝ. Na konci roku 2018 vydal Roman
Horký a skupina Kamelot nové hudební album, které obsahuje 12 novinek a nese název „Země tvých dlaní“. Tyto novinky
zazní vedle osvědčených hitů jakými jsou skladby Zachraňte
koně, Honolulu, Země antilop či Pálava. Takže „máme se na
co těšit“!
Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 2019
Čtvrtek 11. dubna v 19 hod.

Čtvrtek 18. dubna ve 20 hod.

DIVADLO

TANEČNÍ VEČER - KONCERT

Agentura Pragokoncert Bohemia přiváží do Sedlčan jednu
z nejhranějších komedií
Čechova prozatímně osvobozeného divadla

DÍVČÍ VÁLKA

Autor F. R. Čech sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal
– tak říkajíc – českému národu na míru. Jde především o mě
blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká
(erotika, politika). Je
to odpočinkový žánr, v
jehož rámci přinášíme
hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými
naše zubožená vlast
disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám,
že tak bůh vynahrazuje
svým milým Čechům
neúspěchy v tržní ekonomice.“
Hrají: Uršula Kluková,
F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Felix Slováček
ml., Roman Skamene,
Petr Jablonský, Milan David ,Petr Martinák, Evžen Hájek, Zuska
Velichová, Lucie Chlumská,
Vstupné: 359 Kč. Délka představení cca 105 minut + přestávka.

Úterý 16. dubna v 17 hod.
PŘEDNÁŠKA

Další pozvání je na skvělou přednášku výjimečné osobnosti,
kterou beze sporu je

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
Je to nejen nejznámější český astronom, astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy
a víry, ale i držitel mnoha významných ocenění. V sále sedlčanského KINA se uskuteční přednáška nazvaná

JSME VE VESMÍRU SAMI?
Tato otázka vzrušovala lidstvo už od konce 16. století. Zprvu
panoval mezi laiky i odborníky optimistický názor, že obydlený
je Měsíc i Slunce, pak k tomu přibyl ještě Mars. Od té doby se
zásluhou pokroku astronomie lidé poučili, že ve Sluneční soustavě žádné další inteligentní civilizace nejsou. K obnově zájmu
o život ve vesmíru přispěl výrazně objev prvních planet u cizích
hvězd v polovině 90. let minulého století. V současné době je
známo už několik tisíc exoplanet, z nichž však poměrně málo
má na svém povrchu podmínky pro jednobuněčný či vícebuněčný život. Výskyt mimozemšťanů ve vesmíru však bude velmi vzácný.
Vstupné: 50 Kč. Délka přednášky cca 90 minut bez přestávky.

Po loňské úspěšné premiéře Vás spolu s naším sedlčanským
Big Bandem BLUE ORCHESTRA zveme na celovečerní program
plný taneční hudby. Taneční parket bude plně k dispozici tancechtivým návštěvníkům. K tomu skvělá nálada, možnost občerstvení a vybraná společnost – to je

VELIKONOČNÍ TANČÍRNA
BLUE ORCHESTRA

V přibližně tříhodinovém hudebním pásmu uslyšíte dobře známé melodie v podání této skvělé party hudebníků, ale zazní
i zcela nové skladby dosud v Sedlčanech neuvedené. Přijďte
tancem a hudbou přivítat Velikonoce – svátky jara!
Vstupné: k sezení 180 Kč a k stání 100 Kč.
Délka pořadu cca 180 minut včetně přestávek.

Čtvrtek 25. dubna v 19.30 hod.
KONCERT

Oslavit své 40. narozeniny k nám přijede skutečná legenda trampská, folková a countryová hudební skupina

HOP TROP
Kapela existuje již od roku 1980 a od počátku své existence
hraje v trojici Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera
a Jaromír Šroub Vondra.
Od samotného počátku existence skupiny se jedná o velmi výrazné hudební uskupení, které u nás až doposud stále patří ke
špičce. Jejich nejznámější písně – Tři kříže, Amazonka, Betty,
Jonatán, Dvoukolák, Říkal mi brácho, Tak už se škrábu, Švorcák,
Obchodník s deštěm, Hajnej Hruška – zná snad každý příznivec
tohoto žánru.
Koncert se koná ve Společenském sále při stolové úpravě
s možností mírné konzumace – tedy čeká nás velice příjemný
večer.
Vstupné: 350 Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 2019
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
Vás zve na sérii svých divadelních představení
Úterý 23. dubna v 16.00 hod. (vyhrazeno pro důchodce)
Úterý 23. dubna v 19.30 hod.
Středa 24. dubna v 19.30 hod.
Neděle 28. dubna v 17.00 hod.
Pondělí 29. dubna v 19.30 hod.
Pátek 3. května v 19.30 hod.
Sobota 4. května v 17.00 hod.
Již tradičně jsou součástí
hudebního festivalu Sukovy Sedlčany divadelní představení
Spolku divadelních ochotníků Sedlčany,
který v rámci letošního 55. ročníku nastudoval nejoblíbenější
inscenaci publika - komedii diváků roku 2017

60’S ANEB ŠEDESÁTKY
Prostřednictvím hudební komedie Jiřího Janků a Petra Svojtky
zavzpomínáme na éru, kdy se zdálo všechno možné a slova
jako pravda a láska ještě nebyla vulgárními výrazy.
Nadějná 60. léta minulého století, kdy se ve světě i u nás dostávala ke slovu první poválečná generace, znamenala převratný čas, dobu prvního tání, hravosti a rozkvětu kultury.
V režii Richarda Otradovce hrají a zpívají:
● Karel, retrofil: Jiří DUNDR
● Marie, jeho žena: Miloslava KELICHOVÁ
● Tereza, jejich dcera: Tereza BOUČKOVÁ
● František, její muž: Pavel HERAN
● Ředitel agentury Cokoliv: Jaroslav REPETNÝ
● Asistent, jeho pravá ruka: Sláva BLOCH
● Petra, sekretářka: Kateřina SKALSKÁ
● Kvapil, nájemný herec: Richard OTRADOVEC
● Slepička, nájemný herec: Pavel ŽAK
● Anička, děvče z Horehroní: Renata VOLKOVÁ
● Květa, děvče z Valašska: Renata HOLOUBKOVÁ
● Doktor, kapelník: Miroslav BOUČEK
Vstupné: 130 Kč (představení pro důchodce 80 Kč).
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

VÝSTAVA

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

„POHÁDKY, BALADY,
POVĚSTI A ČAS …“
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.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA KVĚTEN 2019
ČT 2.5. ROZPRAVY MILANA HEINA
Zábavný pořad
S hosty Simonou STAŠOVOU a J. REPETNÝM
(natáčí ČR DVOJKA)
PÁ 3.5. 60’s aneb Šedesátky		

Divadlo

SO 4.5. 60’s aneb Šedesátky			

Divadlo

ČT 16.5. SEDLČANSKÁ VONIČKA		 Koncert
NE 19.5. ČTYŘLÍSTEK

Pohádka pro děti a rodiče

ÚT 21.5. SKOŘÁPKA 			

Divadlo

ST 22.5. OLYMPIC			

Koncert

PÁ 24.5. MLADOTA ENSEMBLE
Koncert – Červený Hrádek
SO 25.5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR 			
Koncert – Červený Hrádek
ST 29.5. BREJLE

Divadlo

DÁLE PŘIPRAVUJEME
MIROSLAV DONUTIL (talk show)
DĚTSKÝ DEN v KDJS (zábavné dopoledne)
VÁCLAV UPÍR KREJČÍ (pořad pro děti)
VANDRÁCI-VAGAMUNDOS (zábavný pořad)
… prázdniny …
OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert)
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert)
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer)
BIG BAND ÚH AČR (koncert)
PARDÁL (divadlo)
STRAHOVANKA (koncert) ….

KINO

SEDLČANY

KINO SEDLČANY - program duben 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

pátek 5. dubna ve 20 hod.

ZLATÝ PODRAZ

DVD prem. 16.3.19

film Česko – drama, romantický (2019), 106 min.

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce
Franty k tanečnici Michelle. Michell je osudem pronásledovaná
dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Hrají F. Březina, P. Volný, J. Hartl, A. Mihulová, J. Abrhám a další.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 6. dubna ve 20 hod.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života
utrží hned několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera
ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto. Karel vyřeší problémy po chlapsku... Hrají J. Langmajer, A. Hoffmanová, S. Sandeva,
T. Pauhofová, J. Havelka a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 12. dubna ve 20 hod.

VŠICHNI TO VĚDÍ

film Španělsko – drama, thriller (2019), 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... Nejslavnější filmový pár současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem
excelují v hlavních rolích.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 13. dubna ve 20 hod.

LÉTO S GENTLEMANEM

film Česko – romantická komedie (2019), 98 min.

Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději... Jednoho dne se ve vesnici objeví muž jménem Artur. Elegantní, šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají,
novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Hrají J. Hanzlík,
A. Antalová a další.
Vstupné 90 Kč. Přístupné.

VĚRNÍ NEVĚRNÍ

DVD prem. 4.4.19

Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí celoživotní láska Marianne. O deset let později se k němu vrací, ale přináší s sebou také
šokující tajemství. Typicky francouzské romantické drama o lásce,
smutku, žárlivosti a nevěře v režii Louise Garrela. Hrají L.R.Depp,
L. Casta, L. Garrel a další.
Vstupné 90 Kč. Přístupné.

TEN, KDO TĚ MILOVAL

TOMAN

film Česko – drama (2018), 145 min.

Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj
v poválečném Československu. Sehnat peníze, které komunistům
vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu
i pro stranu. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky
1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Hrají
J. Macháček a K. Winterová. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

JIŽNÍ VÍTR

film Srbsko – thriller, krimi (2019), 130 min.

Maraš je sympatický mladík. Nedávno se odstěhoval od rodičů se
svou dívkou Sofií a pořídil si byt v centru Bělehradu. Umí vydělat
peníze. Bohužel pouze nelegálně. Pracuje pro gang zlodějů aut,
kterému šéfuje ostřílený mafián Car. Hrají M. Bikovič, M. Radonjič, D. Bjelogrlič.
Vstupné 90 Kč. Nepřístupné do 15 let.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 14. dubna v 15 hod.

DVD prem. 23.3.19

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

film USA – dobrodružný, rodinný, fantasy (2018), 100 min.

Klára (M. Foy) chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře
skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá
nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer (M. Freeman)
o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku
zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa...
Vstupné 90 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 4. dubna ve 20 hod.

SOUMRAK

film Maďarsko/Francie – režie László Nemes(2018), 144 min.

film Francie – komedie, drama, romantický (2019) 75 min.

sobota 20. dubna ve 20 hod.

DVD prem. 16.3.19

sobota 27. dubna ve 20 hod.

film Česko – komedie (2018), 95 min.

pátek 19. dubna ve 20 hod.

pátek 26. dubna ve 20 hod.

DVD prem. 30.3.19

film Česko – rodinná detektivka ( 2019), 90 min.

Vypravěčem příběhu by měl být kpt. Kalina, kdyby se hned na začátku filmu nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby. Takto
jsou jeho možnosti zasahovat do děje jen velmi omezené. Proto
se jako duch musí spokojit s tím, že vyšetřování podivných okolností posledního případu přeberou jeho dvě děti a žena Vanda.
Hrají P. Řezníček, S. Norisová a další. Vstupné 90 Kč. Přístupné.

Film odehrávající se v Budapešti v létě roku 1913, kam přijíždí hledat práci i své kořeny dvacetiletá hlavní hrdinka, vypráví mimo jiné i o rozkladu rakousko-uherské říše a bezradnosti
tehdejší smetánky v předvečer první velké války. Zejména je
ale mysteriózním dramatem, jež vás pohltí svým výtvarným
zpracováním a neuchopitelnou atmosférou prchavosti.
čtvrtek 18. dubna ve 20 hod.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

film Dánsko – režie Gustav Möller (2018), 85 min.

Po celou dobu napínavého severského thrilleru sledujeme jen
a pouze policistu, který na tísňové lince zvedne telefon unesené ženy. Roztáčí se závod s časem, při kterém má jediný
nástroj, jak ohrožené ženě pomoci – telefon. Film získal Cenu
diváků na filmovém festivalu Sundance.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program duben 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.

od 5. - 29. dubna 2019
VÝSTAVA

Z DÍLNY PETRKLÍČE
Ve dnech 5. dubna – 29. dubna 2019 budou v prostorách
Městské knihovny Sedlčany vystaveny práce dětí z výtvarných dílen Matlámo Patlámo. Dílny jsou určeny malým tvořivcům ve věku 3-6 let, prostory pro rozlet poskytuje Rodinné centrum Petrklíč.
Dílka, která můžete v knihovně zhlédnout, děti vytvořily výtvarnými technikami z mnoha uměleckých oblastí, s odvahou k experimentu a respektem k tvořivosti a v duchu artefiletických her.
Přestože jsou jednotlivé lekce tematicky provázány, je úžasné pozorovat, jak se osobnost malého tvůrce jedinečným
způsobem odráží v hotovém díle. Nenaleznete dva shodné
obrazy či artefakty.
Prostory dílen využila pro realizaci svých výtvarných představ také skupinka maminek. Společně s účastníky kurzu studijní kresby jsou jejich díla vystavena v knihovně také.
Přejeme vám příjemný zážitek…

UPOUTÁVKA NA KVĚTEN
Středa 1. 5. 2019, sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU
- výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy.
Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného
hradu nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.
Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historického
šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží ve Zberazské ulici
v 9.40 hod. (délka trasy na Zvěřinec cca 13 km);
na kolech – sraz u knihovny v 11.45 hod. Děti do 10 let musí
mít vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším dohledem. Pojedeme přes Janov, Dohnalovu Lhotu, Mezné, Jesenici a Boudy. V případě suchého počasí pojedeme přes jesenickou kalvárii.
vlastní doprava
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby,
pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

▪
▪
▪

Pátek 12. dubna od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub)
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde
žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás
trápí.
V dubnu si popovídáme o kultuře. Setkání nese název

SEDLČANSKÁ KULTURA
– stačí nám, co máme? Chceme něco jiného? Co se nám daří?
A víme, co opravdu chtějí návštěvníci kulturních programů?
Pozvání přijali Blanka Tauberová, ředitelka knihovny, David
Hroch, ředitel muzea a Martin Severa, ředitel kulturního domu.
Diskusi moderuje David Bareš.

ZÁJEZD
Studenti Virtuální univerzity třetího věku spolu s knihovnicemi jezdí již dva roky na květnové výlety do zahraničí. Průvodcem zájezdu je pan Vladimír Voráč.
V letošním roce pojedeme ve středu 8. 5. 2019 do Mnichova.
Nabízíme ještě několik volných míst. Přihlaste se v knihovně.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce dubna: Apríl pomíchal autory a díla; přiřaďte
je správně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program duben 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 3. 4. 2019 od 17 hod.
Středa 10. 4. 2019 od 17 hod.
Středa 17. 4. 2019 od 17 hod.
Středa 24. 4. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si přečteme leporela s odklápěcími obrázky a prostorové pohádky z edice Už vím proč.
Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 5. 4. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 12. 4. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 26. 4. 2019 od 13.30 hod.
Odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete
si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se
hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

Úterý 16. dubna od 20 hod.
LISTOVÁNÍ

ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV RUDIŠ)
LiStOVáNí V PODÁNÍ HERCŮ PAVLA OUBRAMA,
TOMÁŠE DRÁPELY A ALANA NOVOTNÉHO
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem.
Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být
těmi, kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami vody. Novela o současných
mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…
Možnost zakoupení knih podepsaných autorem.
Vstupenky za 150,- Kč (studenti do 26 let 100,- Kč) v předprodeji v knihovně.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 15. 4. 2019 od 10 hod.
Veselé ptačí příběhy
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný pohádkami
Zdeňka Malinského, Hedy Průchové a Zdeňky Bezděkové.
Pomocí písniček a pohybových her se dozvíme, jak to bylo
s datlem, jak se u voňavé meze narodil skřivánek a proč pan
Sýkora hledal domeček.
Pondělí 29. 4. 2019 od 10 hod.
Mláďata na jaře
Výtvarná dílna pro rodiny s malými dětmi.
DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 12. 4. 2019 od 15 hod.
Píšu, píšeš, píšeme…
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem, žákyní 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své
zkušenosti a přečíst texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pátek 26. dubna od 15 hod.
Čarovný les aneb 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 Čarovný les inspirovaný
knihami spisovatelky Daisy Mrázkové. V případě nepříznivého počasí zůstaneme v knihovně.

KLUBY
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý.
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování
– FotoFlegmatici Sedlčany: 28. 4. 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.
Kreslení – Kurz Lukáš: 13. 4. a 27. 4. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

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

Otevírací doba:

leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.

do neděle 28. dubna
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu

HRÁTKY S DRÁTKY
Výstava představuje drátenickou tvorbu Ladislava Lokajíčka,
který nám dokáže, že s pomocí drátu lze ztvárnit prakticky cokoliv. Tento koníček začal pěstovat před osmnácti lety a dnes
už má za sebou asi tři desítky výstav. Přijďte se podívat na zajímavé předměty z drátků, na jejichž počátku byly jen kleště
a nápad…
Výstavu můžete navštívit do neděle 28. dubna.
Vstup zdarma

Pátek 12. dubna 9 - 17 hod.
Sobota 13. dubna 9 - 13 hod.
DNY ŘEMESEL

Městské muzeum Sedlčany pořádá desátý ročník

DNŮ ŘEMESEL
V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
Během velikonočních dnů řemesel uvidí návštěvníci muzea
malování a zdobení kraslic, výrobu svíček, pletení pomlázek…
Mohou si zakoupit velikonoční dekorace a také ochutnat domácí pečené dobroty.
Vstupné dobrovolné

Pátek 26. dubna od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Čtvrtek 4. dubna od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

MICHAELA NEUMANNOVÁ:
LADAK
Michaela Neumannová, fotografka, cestovatelka, objevila
Malý Tibet (Ladak v severní Indii) před několika lety díky spolupráci s neziskovkou Brontosauři v Himalájích. Od té doby se do
oblasti ráda vrací. Povypráví vám o horách, lidech, tibetském
budhismu a dětech ze školy v Mulbeku.
Délka cca 90 minut
Vstupné 40,- Kč

VĚRA DLOUHÁ & HANA VINAŘOVÁ:
ZTRACENÉ V DEŠTNÉM PRALESE…
Co vás může
a nemusí potkat na dovolené
v Austrálii? Blízké
setkání s klokany,
hady, pavouky, papoušky a ještěry...
Neuvěřitelné zvuky buše a výhledy
ze 77 patra…
Délka cca 90 minut. Vstupné 40,- Kč

PŘIPRAVUJEME

Společnou výstavu fotografií Jana Lišky
„VĚTRNÉ MLÝNY“
a 110 LET OD VZNIKU SEDLČANSKÉHO KLUBU TURISTŮ
– vernisáž ve čtvrtek 2. května od 18 hodin.
Ve státní svátek v pátek 19. dubna máme otevřeno jako ve
všední den: 9 – 12 a 13 – 16 hodin.
Ve státní svátek v PONDĚLÍ 22. dubna máme ZAVŘENO.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Tělovýchova
Tělovýchova a sport jsou ve městě soustředěny do T. J. TATRAN Sedlčany, který má
přes 200 členů. Nejagilnější oddíly jsou:
1) oddíl fotbalový, který má 3 fotbalová
mužstva, žáky, hrající v okresním přeboru, dorostence, kteří hrají krajskou soutěž
a mužstvo mužů v okresním přeboru
2) oddíl tenisový, který hraje krajský přebor
3) oddíl hokejový
4) oddíl turistický
5) základní tělesná výchova
6) oddíl lehkoatletický
K provozování uvedených sportů má
k dispozici T. J. TATRAN celý komplex sportovišť:
1) fotbalový stadion s atletickou drahou
2) dva tenisové kurty + volejbalové hřiště
3) hokejový stadion s tribunou a šatnami

4) tělocvičnu
vil město Sedlčany pravidelným motocro5) novou tělocvičnu při nové školní bu- ssem a závodem Rellye Vltava.
dově
Pozn.: Uvedený text je doslovně převzat
S pohledem na velmi příznivé podmín- z městské kroniky.
ky by mohla být sportovní činnost na ještě
vyšší úrovni, k tomu
je však potřeba většího zájmu všech funkcionářů T. J. Tatranu
a ostatních masových
organizací a jednotlivých
závodů.
Úspěšně si vede v našem městě základní organizace
SVAZARMu,
zejména oddíl motoristického sportu, který
nemalou měrou prosla- Fotbalový stadion TJ Tatran Sedlčany, konec 50. let 20. st.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: PRÁCE ANTONÍNA HÄUSLERA
Na své si v muzejním depozitáři přijdou
i milovníci výtvarného umění. Schraňujeme
ve sbírce nejen hotové zarámované obrazy, ale také volné listy s náčrtky a studiemi.
Rozměry některých archů se počítají na
metry – a není divu, když chtěl malíř v životní velikosti načrtnout například výzdobu
domovní omítky.
Takto rozměrné jsou i koncepty Antonína
Häuslera (1869–1938), absolventa Uměleckoprůmyslové školy v Praze (1888). Působil
jako malíř, grafik, ilustrátor a restaurátor obrazů a nástěnných maleb. Vytvořil cykly kreseb
z pražského prostředí a maloval také postavy
z české historie. Byl přítelem Mikoláše Alše,
na sklonku života k němu chodil hrát karty.

Antonín Häusler byl v našem kraji uznávaným výtvarníkem, vytvořil na fasádě
sedlčanského hotelu U Českého lva nádherná vyobrazení. Dochoval se lístek z května
1937, v němž malíř píše tehdejšímu majiteli
hotelu B. Šípkovi poslední instrukce. Žádá
o tři kolečka vápna a připravené lešení
s tím, že přijede 11. až 12. června. Škoda
jen, že hotel U Českého lva již na jižní straně
náměstí nespatříme.
Doklad mistrova působení v Sedlčanech si
přesto můžeme prohlédnout i dnes. O šest
let dříve, v roce 1931, totiž přijal A. Häusler
zakázku na sgrafitovou výzdobu nové radnice v rámci opravy celého objektu.
-pž-

Antonín Häusler při práci na výzdobě hotelu U Českého lva.

Mikoláš Aleš své návrhy na sgrafita a nástěnné malby nikdy neprováděl sám. Oslovoval za tímto účelem stále tytéž kolegy,
a tak se kolem něho vytvořila stabilní skupina spolupracovníků, do níž patřil i A. Häusler. Také proto Alšův vliv Häuslerovy kresby
jistě nezapřou.

Ukázka rozměrů největších archů – zachycený koncept pochází
z roku 1915.

RŮZNÉ

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
FRANTIŠEK ČEJKA
(* 26. května 1914 - † 20. září 1980)
Středoškolský učitel anglického a německého jazyka, výborný pedagog a zkušený
osvětový pracovník. V Sedlčanech působil
od r. 1951 jako ředitel gymnázia. Zasloužil
se o přístavbu školních budov a tělocvičny.
JULIUS FIRT
(* 17. listopadu 1897 - † 27. května 1979)
Narodil se v Sestrouni (původním jménem Julius Fürth). Nakladatel a publicista,
český politik, člen Československé strany
národně socialistické, za kterou byl v letech
1945 – 48 poslancem. Po únorovém převratu odešel do exilu a působil jako exilový
politik a kulturní pracovník - stal se zástupcem šéfredaktora v redakci rádia Svobodná
Evropa v New Yorku. V roce 1992 mu byl
in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua
Masaryka III. stupně.

JOSEF BALABÁN
(* 4. června 1894 - † 3. října 1941)
Narodil
se
v Oboře u Dobříše v rodině hajného. Před první
světovou válkou
žil s rodiči v Sestrouni a později
v Sedlčanech, kde
v letech 1905-8
navštěvoval
m ě šť a n s ko u
školu a vyučil
se strojním zá-mečníkem 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 zajat 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.
U příležitosti 125. výročí narození Josefa
Balabána připravuje město Sedlčany instalaci pamětní desky na budově 1. ZŠ Sedlčany, která se stane důstojnou připomínkou
tohoto hrdiny a českého vlastence.

NADAČNÍ FOND PATRONÁT SEDLČANSKO
sděluje, že se na něj mohou průběžně
obracet zájemci o spolufinancování svých
projektů, které jsou v souladu s cílem nadačního fondu.
Nadační fond Patronát Sedlčansko chce
podporovat:
• zachování historických a kulturních památek, lidových tradic a kulturního dědictví, zejména ve spolupráci s dětmi a mládeží
• rozvíjení komunitního života sedlčanského regionu

• ty, kteří zlepšují život ve svém okolí, obnovují drobné památky, proměňují a oživují
veřejná prostranství svých obcí a okolí
• ty, kteří organizují sousedská setkávání
či komunitně-vzdělávací projekty zaměřené na historii, kulturní památky a národní
dědictví či lidové tradice i v duchu křesťanských hodnot
Nadační fond Patronát Sedlčansko může
přispět až do výše 60% celkových nákladů
na jednotlivý projekt.

Přihlášky zasílejte elektronicky na
projekty@patronatsedlcansko.cz nebo písemně na adresu Nadační fond Patronát
Sedlčansko, Vysoký Chlumec čp. 31, 26252
Vysoký Chlumec.
Další podrobnosti a formulář žádosti
včetně příkladů minulých podpor najdete
na webových stránkách www.patronatsedlcansko.cz

SOUTĚŽ „O POHÁR STAROSTY MĚSTA” A ROZPIS UTKÁNÍ
TJ TATRAN
List1
Blíží se konec sezóny zimního stadionu, která vyvrcholí fináloDomácí utkání vybraných družtev fotbalového oddílu TJ Tatran
Datum
„A“ Muži
„B“ Muži St/ml Dorost St/ml Žáci
ml Žáci B
vými zápasy soutěže „O Pohár starosty města“. V době uzávěrky
30.3.2019
10:15
10:00
tohoto měsíčníku ještě nebyla jména účastníků těchto bojů vysousobota
TJ J. Domažlice
Bohutín/Podlesí
těžena, ale termíny jsou dané a to:
31.3.2019
16:30
Pátek 12.4. od 18:00 finále 2. ligy
neděle
TJ Kunice
7.4.2019
16:30
10:15
Pátek 12.4. od 20:00 finále 3. ligy
neděle
FK Tachov
Baník Švermov
Sobota 13.4. od 16:00 finále 1.ligy
13.4.2019
10:15
10:00
Vítěznému družstvu sobotního finále a tím pádem vítězi celé sousobota
Táborsko B
SK Nový Knín
těže předá pohár starosta města Sedlčany pan Ing. Miroslav Hölzel.
14.4.2019
16:30
neděle
FC Jevany
Aktuální zprávy z této soutěže jsou na www.stadionsedlcany.eu.
21.4.2019
17:00
10:15
V sobotu dopoledne ještě proběhne na ledové ploše turnaj mláneděle
FC Mariánské Lázně
Spartak Příbram
deže pořádaný oddílem ledního hokeje TJ Tatran Sedlčany.
27.4.2019
15:30
V průběhu března hrálo družstvo „A“ oddílu ledního hokeje
sobota
Spartak Příbram
28.4.2019
17:00
10:15
TJ Tatran Sedlčany baráž o Krajskou ligu mužů. Aktuální informace
neděle
FK Říčany
FK Hořovicko
o průběhu a výsledku baráže najdete na: www.hokejsedlcany.cz.
1.5.2019
10:15
10:00
V neděli se bude led již rozpouštět. Na řadu přijde úklid, re- bylo
vše připraveno na novou sezónu, která začne
již koncem
srpstředa
Povltavská FA
Daleké Dušníky
vize, opravy a údržba všech zařízení zimního stadionu tak, aby na. Kompletní rozlosování a další podrobnosti na http://fotbal.tatransedlcany.cz/

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
jak jsem slíbila v minulém čísle Radnice, tak Vám každý měsíc přiblížím konkrétní projekt/produkt ze Sdružení
a Toulavy, tentokrát to bude Krčínova cyklostezka a Karta Toulavka. Takže pojďme na fakta.

CYKLOSTEZKA SEDLČANY – PRČICE (KRČÍNOVA CYKLOSTEZKA)
Na „Krčínovce“ jsme začali pracovat již
v roce 2002, ne z rozmaru sdružení, ale na
základě přání a požadavků občanů, kteří po
cyklostezce volali.
Původní myšlenka byla vést cyklostezku
podél Sedleckého potoka, nechali jsme si
zpracovat studii proveditelnosti, začali řešit
pozemky a vše co s tím souvisí, ale bohužel, tato varianta byla neprůchodná z důvodu technických problémů a neshody s vlastníky.
V dalších letech jsme zkoušeli různé varianty. Poté nastala několikaletá pauza a až v roce 2015 jsme se do toho pořádně obuli znovu.
V roce 2018 dostala „Krčínovka“ konečnou podobu, byly vyřešeny
pozemky, veškeré souhlasy a povolení, bylo vydáno Územní rozhodnutí
o umístění stavby. Stavební povolení nabylo právní moci 19. 12. 2018.
Celková délka cyklostezky bude 14,47 km, povede po katastrech města
Sedlčany, obce Kosova Hora, Jesenice, Nedrahovice a Sedlce-Prčice. Povrch bude asfaltový, dvoupruhý o šířce zpevnění 2,5 m, po obou stranách
bude ochranný prostor o šířce 0,4 m. Stavba nebude zaměřena pouze na
pokládání asfaltového povrchu. U přehrady dojde k vybudování betonové opěrné zdi, která v jednom místě bude sloužit i jako vyhlídková terasa, ve svažitých úsecích na celé trase budou stavěny opěrné zdi, dojde
k vybudování nových propustků, v úseku stávajících polních cest bude
proveden prořez náletových dřevin. Trasa je navržena tak, aby byly
v maximální míře využity historické obecní cesty.
20. 11. 2018 jsme, na základě rozhodnutí Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Předpokládané náklady projektu vycházejí z oficiálních ceníků
stavebních prací a jsou ve výši 90.336.555 Kč vč. 21% DPH, požadovaná částka dotace ze SFDI je ve výši 74.496.275 Kč vč. 21% DPH 85 % dotace. Svazek obcí by v žádném případě neměl finanční pro-

středky na dofinancování projektu z vlastních zdrojů 15.840.280
Kč vč. 21% DPH (15% vlastní zdroje), proto jsme požádali o částku 13.500.000 Kč vč. 21% DPH Krajský úřad Středočeského kraje,
který rozhodl, že stavba je v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky
ve Střed. kraji na období 2017 – 2023 a její realizace bude mít
pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti cyklodopravy, protože pohyb
cyklistů bude mimo silnici s intenzivní motorovou dopravou. Na
„Krčínovku“ bude přeložena i část Greenway Praha – Vídeň, která
vede Sedlčanskem. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Střed.
kraje (usn. 044-39/2018/RK ze dne 17. 12. 2018) byla částka odsouhlasena. Z celkových nákladů projektu tedy bude muset svazek
obcí dofinancovat částku cca 2.340.280 Kč vč. 21% DPH.
O tom, zda dotace od SFDI bude úspěšná či ne, se dozvíme na
konci března. Následně po výběrovém řízení na zhotovitele stavby
by mohlo dojít k realizaci cyklostezky již v letošním roce. V případě, že bychom dotaci neobdrželi, stavba realizována nebude.
Dotační prostředky na cyklotrasy se čerpají po celé ČR, naší oblasti se to zatím vyhýbalo, tak doufejme, že v žádosti uspějeme
a budeme se moci přiblížit atraktivností cyklostezky např. Polabí
(Nymburk-Poděbrady), Šumavě (Stožec-Nová Pec) atd.

TURISTICKÁ KARTA TOULAVKA

Turistická oblast Toulava, od Tábora až k nám… připravila i letos pro
návštěvníky našeho krásného regionu, ale i místní obyvatele, zážitkovou turistickou kartu Toulavka. Ta se vám všem může stát inspirací, kam
vyrazit na výlet, a ještě k tomu získat něco navíc, nebo alespoň ušetřit.
Zážitková karta Toulavka, propojuje přes 60 subjektů nabízejících bonusy a výhody v restauracích, památkách, atrakcích i penzionech a slouží
i jako skipas. V letošním roce bude fungovat již 5 let.
Karta Toulavka bude i v letošním roce fungovat ve 3 verzích:
- Plastová karta se skipassem na Monínec za vratnou zálohu 100 Kč,
je k dostání pouze na Monínci.
- Elektronická karta ve formě mobilní aplikace je ke stažení zdarma
na: http://www.toulava.cz/produkty#6220/stahnete-si-toulavku-zdarma. Stačí ukázat úvodní obrazovku a můžete čerpat slevu. V roce 2018
jsme mobilní aplikaci aktualizovali a kromě bonusů a slev s kartou Toulavka jsme přidali i cyklo a pěší výlety po Toulavě.
- Papírová karta (brožura) se soutěží turistických míst, která jsou
v něm popsána, a získáte bonus nebo slevu. Navštívit takto můžete třeba Kozí hrádek (k jedné vstupence druhá zdarma), Muzeum čokolády
v Táboře (sleva 15 %), Městské muzeum v Bechyni (keramický suve-

nýr zdarma), Smrčkův dům v Soběslavi (sleva na vstupném) nebo Skanzen ve Vysokém
Chlumci (k jedné vstupence druhá zdarma).
To jsou jen malé ukázky míst, kde se dá karta využít. Za každé navštívené místo, přímo
do letáku Toulavka 2019, obdržíte razítko, že
máte, jak se říká, splněno. Kdo nasbírá razítek nejvíc – vyhrává balíček zážitků v Toulavě,
který obsahuje například víkendový pobyt
pro dva, večeři, lyžování a další zážitky. Ale
vyhrát může i ten, kdo získal jen jedno razítko. Ze všech letáků, které s razítky pošlete na
adresu TOULAVA, Vančurova 1946, Tábor, totiž vylosujeme „tuláka šťastlivce“, který také
vyhraje balíček výhod bez ohledu na to, kolik
razítek nasbíral. Stačí si dojít na infocentrum a vyzvednout si papírový letáček (od konce března - zdarma) – ten slouží jako karta Toulavka.
S letákem přijdete na kterékoli z 63 míst a získáte tam slevu či bonus.
Pro rok 2020 se bude připravovat revize karty a její přizpůsobení TOP
produktům Toulavy.
Neváhejte a využijte Kartu Toulavku i vy.

Sedlčaňáci, mějme radost z toho, že možná budeme mít něco, po čem jsme léta volali. V případě, že v dotaci uspějeme, moc bych si
to přála, vás budu informovat o „každém kroku“.
Těším se na vás v další Radnici, Štěpánka Barešová

HVĚZDÁRNA / ŠKOLSTVÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Na dubnové večerní obloze posunuté
v čase zavedenou letní nepřirozenou verzí
bude obloha rozdělena na dvě velmi odlišné části. První, ta západní nabídne v celé
své kráse Mléčnou dráhu vystupující z jihozápadního obzoru a končící nad obzorem
severním. Přímo nad jihozápadem svítí nejjasnější hvězda severní oblohy Sirius doprovázený podobně jasným Procyonem. Vpravo od nich bude těsně před západem Orion
s bělavým Rigelem a načervenalým Betelgeuzem. Výše k severu pak vynikne také
velmi jasná Capella. Nad severozápadem
pak upoutá pozornost Perseus a Kasiopeja.
Druhá polovina oblohy, východní, bude
plnit úlohu otevřeného okna do vzdálených
končin vesmíru. Tam se nacházejí galaxie
viditelné dalekohledem hvězdárny. Vysoko
nad jihozápadním obzorem se zorientujeme podle jasného Regula v souhvězdí Lva,
kde se nachází čtveřice galaxií vyhledávaná

v jarním období. Odtud na cestě k severovýchodu vybereme další galaxie v souhvězdí Velké medvědice a Vírovou galaxii v Honicích psech.
Nad západním obzorem se loučí zapadající Andromeda s blízkou galaxií M31, kterou
za dobrých podmínek, když se nachází vysoko nad obzorem rozeznáme jako mlhavý
obláček. Pro připomínku je na vloženém
snímku od Václava Chába.

Nad jihovýchodním obzorem nabízí souhvězdí Panny a Vlasy Bereniky další galaxie.

V tomto směru leží střed místní kupy galaxií
do které patří i naše Mléčná dráha.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST NA DUBEN:
Hvězdárna otevřena každý pátek od
19 hod. do 22 hod.
Měsíc – Na páteční večerní obloze
5. dubna jeden den po novu, 12. dubna jeden den po první čtvrti (ideální podmínky
pro jeho pozorování) a potom 19. dubna,
tentokrát jeden den po úplňku.
Planety – Na večerní obloze pouze Mars,
Jupiter ve druhé polovině noci, Saturn na ranní obloze. Ostatní planety nepozorovatelné.
Ostatní objekty – Kromě galaxií uvedených v úvodním textu to budou otevřené
hvězdokupy v Perseu a Jednorožci a pak
nad východním obzorem kulové hvězdokupy v Herkulovi.

VELKÁ MODERNIZACE IT NA GYMNÁZIU A OBCHODNÍ AKADEMII
V loňském roce začala zásadní obměna počítačového vybavení na Gymnáziu a Obchodní akademii v Sedlčanech. Proběhla celkem
tři výběrová řízení. Výsledkem prvního výběrového řízení je zakoupení a instalace nového serveru za 100 000 Kč. Kromě toho byla
serverovna vybavena klimatizací.
Druhá soutěž se týkala rozšíření WIFI signálu do všech místností školy. Toto je určeno především žákům školy. Zároveň budou
všechny učebny připojeny do sítě pevným
kabelem, což například znamená, že nyní již
nebudou žádné technické překážky pro zavedení elektronické třídní knihy. Celkového zlepšení dosáhne i stávající síťová infrastruktura.
Kromě výše uvedeného zasíťování dosud nepřipojených učeben budou vyměněny stávající 100 Mbps síťové prvky za 1Gbps konfigurovatelné switche od firmy CISCO. Tím dojde
k významnému zrychlení celé sítě i usnadnění
její správy.
Obě soutěže jsou financovány z prostředků
školy.
Výsledkem další soutěže je vybavení počítačové učebny 33 počítači Dell Optiplex
3050 s operačním systémem Windows
10 Professional. Vylepšením prošlo i programové vybavení učebny. Každý počítač je vybaven kancelářským balíkem MS Office 2016.
Corel Draw 2018 umožňuje pracovat s vektorovou grafikou a pro střih videa byl pořízen

Pinnacle Studio. Program Mapker pomůže při
výuce zeměpisu. Na tuto akci za 650 000 Kč
byly uvolněny peníze z rozpočtu Středočeského kraje.
Čtvrtá akce je financována z prostředků
projektu I-KAP Středočeského kraje, do kterého jsme jako škola zapojeni. Proběhne letos
na jaře a bude pořízeno 30 nových učitelských počítačů do všech učeben. Počítače nahradí dosluhující staré PC, případně odstraní
pro učitele nepříjemnou povinnost neustále
přenášet notebooky. Nové počítače umožní
snadné využití připravených digitálních výukových materiálů ve všech učebnách i okamžité
využití videí z internetu, například z YouTube.

Postupně dochází k dovybavení kmenových učeben projektory, případně k nahrazení starších projektorů. Toto je financováno z operačního programu Evropské unie
známým pod názvem Šablony I.
Pro práci s internetem bude zprovozněna učebna se sedmnácti staršími počítači
V počítačích bude nainstalován operační systém Linux, který nahradí zastaralý
a z hlediska bezpečnosti nevyhovující Windows XP.
V příštím školním roce se mají žáci školy
na co těšit.
František Hodys a Jan Šimek,
vyučující informatiky

MAJÁLES 2019

VZPOMÍNKA NA AMERICKÉ LETCE, BESEDA PAMĚTNÍKŮ A MAJÁLES 2019
S přicházejícím jarem je tu opět čas připomenutí si konce 2. světové války. Tedy i čas připomenutí historických událostí z našeho kraje.
19. 4. 1945 se odehrál nad Sedlčany vzdušný souboj dvojice amerických bombardérů
s německými stíhači. Souboj skončil sestřelením jednoho z dvojice B17G FLYING FORTRESS. Tento letoun po zásahu havaroval a zřítil
se ke kraji lesa nedaleko obce Hradíšťko. Při
pádu letounu na místě zahynulo sedm letců,
další tři letci byli zajati spolu se členy posádky
druhého bombardéru. Následně byli všichni
zajatci ještě ten večer po výslechu na velitelství SS pod zámkem Konopiště popraveni.
V tento den padlo v boji 16 amerických letců.
V pátek 19. dubna si připomeneme 74.
výročí Vítězství, a to nejprve neformální Besedou s pamětníky. Bude se hovořit
nejenom o této události, ale i o životě lidí
v zabraném území tehdejšího vojenského
prostoru. Beseda bude probíhat od 17:00 hodin ve společenském sále Kulturního domu
Josefa Suka v Sedlčanech. Milým hostem
besedy bude pan Tomáš Zouzal, autor knihy
„Zabráno pro SS“. Jeho kniha je z velké části
věnována právě tomuto období a tehdejšímu
životu obyvatel v podmínkách vojenského
cvičiště. Budeme potěšeni, pokud se někdo
z veřejnosti besedy zúčastní a svým krátkým
osobním postřehem nebo zážitkem ji zpestří.
Vstupné na besedu je zdarma.
Pietní vzpomínka na americké letce
bude probíhat v sobotu 20. dubna 2019
v rámci celodenního programu akce nazvané B17 MEMORY 2019. Akce bude zahájena
v 8:30 „Vzpomínkovou mší za padlé“, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Sedlčanech.
Úvodní slovo pronese pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. K účasti na mši
jsou přizváni také zástupci ambasád USA
a Velké Británie. Pozvánku přijali také zástupci Senátu parlamentu ČR a zástupci velení Armády ČR. Mše je veřejně přístupná.
Po skončení mše se delegace a konvoj
vojenských historických vozidel přesune do
Kosovy Hory. Zde bude akce pokračovat
v parku generála Mareše od 10:00 hodin.
Nejprve proběhne pietní vzpomínka na pana
brigádního generála Karla Mareše, legionáře
a letce prvorepublikové čs. armády. Generál
Mareš byl prvním velitelem československé
311. bombardovací perutě RAF v Anglii. Po
roce 1948 musel opustit svou velitelskou pozici v letectvu poválečné čs. armády. Po potupné degradaci na vojína dožil svá poslední
léta života právě v této obci.
Na jeho počest a počest padlým americkým letcům bude v 10:30 otevřen turistický

V sobotu 20. dubna 2019 od 8.30 hod. se
koná mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Sedlčanech za padlé letce.
pochod „Za křídly letců“ vedoucí po dvou
trasách spojenými s těmito historickými
událostmi. Trasa pěšího pochodu a cyklotrasa vede k lesnímu pomníku amerických
letců na Hradíšťku. Zde bude v 13:00 hodin probíhat další část vzpomínkové piety.
S krátkým projevem vystoupí pan Ing. Jiří Burian, senátor Parlamentu ČR. Pochod bude
pokračovat do cíle, do sportovního areálu
zatopeného lomu v Bořené Hoře u Štětkovic,
kde proběhne odpolední část programu, Majáles vítězství 2019. Účastníci pochodu mají
vstup na Majáles zdarma.
Od 14:00 hodin bude v rámci pietní
akce B17 MEMORY zahájen Majáles vítězství 2019 v lomu Bořená Hora. K pohodě
a sváteční atmosféře zahrají skupina Fanda
INZERCE

Tomášek a přátelé a skupina Pražský výtěr.
Na začátku Majálesu bude otevřena výstava výtvarných prací žáků základních škol
Sedlčanska a Kosovy Hory pod názvem „Namaluj si křídla“: Obrázky namalovaly děti na
školách v uplynulých týdnech. Hodnotit práce
žáků budou návštěvníci Majálesu svými hlasy.
Ocenění jsou připravena pro všechny zúčastněné žáky a žákyně. Hlavní ocenění předá
pan senátor Jiří Burian, garant soutěže. Ocenění předá také paní brigádní generálka Lenka Šmerdová za GŠ Armády ČR a za Vojenský
fond solidarity.
Závěrečný pietní akt a pocta letcům proběhne v 15:00 hodin čestným přeletem dvojice stíhacích letounů JAS 39 GRIPPEN při letu
v nízké výšce nad hlavním podiem v areálu.
Následně zatančí dívky SDH Sestrouň první
májový tanec a uvinou stuhy kolem první letošní májky. Vyhodnocení výtvarné soutěže
bude vyhlášeno v 16:30 spolu s předáním hlavních cen vítězům výtvarné soutěže. Současně
proběhne vyhlášení výsledků letošní finanční
sbírky pro Vojenský fond solidarity AČR.
V rámci dalšího programu Majálesu se
budou moci návštěvníci seznámit s vystavenou dobovou vojenskou technikou US ARMY
nebo shlédnout ukázku vojenské techniky
současné armády ČR. Proběhne ukázka potápění v historickém potápěčském obleku
a ukázky RC modelů vojenské techniky
z období 2. světové války. Pro nejmenší je
připraven skákací hrad zdarma. Pro všechny návštěvníky je připraveno sociální zázemí
a občerstvení po celou dobu trvání akce.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaší
účast. Budeme potěšeni, pokud se setkáme
v hojném počtu, jako tomu bylo v loňském
roce.
Za pořadatele akce Ing. Daniel Ryl

RŮZNÉ

VZPOMÍNKOVÁ AKCE
VĚNOVANÁ JARDOVI MUCHOVI
27. 4. 2019 proběhne na Častoboři unikátní vzpomínková akce
věnovaná zakladateli tábora, Jardovi Muchovi.
„Jarda Mucha: Tisíce dětských příběhů“, tak se nazývá jedinečná
vzpomínková akce, která proběhne dne 27. 4. 2019 od 14.00 hodin
na Častoboři.
Akce je věnována zakladateli tábora Jardovi Muchovi, který
vedl tábor více než 40 let a prošly mu pod rukama doslova tisíce dětí. Na jeho památku bude na Častoboři umístěn ikonický
menhir, jehož slavnostní odhalení zahájí celou tuto událost a bohatý doprovodný program. Celé odpoledne bude tábor otevřen
nejen Jardovým přátelům a známým, táborovým příznivců, ale
i široké veřejnosti.

Dne 4. 3. 2019 náhle zemřel
zakladatel sedlčanské kanoistiky

Vladimír Dvořák „Kačák“.
Od mládí hrál fotbal a hokej za Tatran Sedlčany, kde později působil jako
tajemník. K jeho velké lásce - rychlostní
kanoistice - Láďu přivedl Bóža Karlík,
který ho na Častoboři svezl na své legendární desetikanoi. A tím bylo rozhodnuto, tento sport mu učaroval.
Láďa byl skvělý společník a sršel nápady. Založil oddíl rychlostní
kanoistiky v Sedlčanech. Zasadil se o stavbu nové loděnice a rekonstrukci turistické ubytovny TJ Tatran. Pořádal závody v rychlostní
kanoistice včetně mistrovství republiky. Díky němu se každoročně
koná memoriál Bóži Karlíka na Častoboři, na který se sjíždějí kanoisté všech kategorií z celé ČR. Jeho zásluhou se po mnoho let
pořádalo mistrovství světa v kvadriatlonu a i v tomto sportu byli
sedlčanští kanoisté velmi úspěšní.
Své zanícení pro sport dokázal přenést i na ostatní, uměl strhnout zejména malé děti, z nichž některé se později staly reprezentanty České republiky, dokonce mistry světa či olympijskými
medailisty. Dnes již na sedlčanské přehradě trénují jejich potomci.
O budoucnost kanoistiky v Sedlčanech se nemusíme bát.
Poslední roky strávil na své chalupě na Plešišti, kde žil aktivním
a šťastným životem.
Všem, kteří znali Láďův humor a dobrou náladu, bude chybět.

UMÍSTĚNÍ POŠTOVNÍCH
SCHRÁNEK V SEDLČANECH
– 7 poštovních schránek: 1. náměstí T. G. Masaryka (vedle hlavního vchodu do budovy MěÚ), 2. vedle prodejny Žabka na Severním sídlišti, 3. Novoměstská ul. na budově restaurace - Na Růžku ,
4. Nádražní ul. (na vlakovém nádraží), 5. Sokolovská ul. ( dům
čp. 503), 6. Strojírenská ul. (u parkoviště), 7. budova pošty

SCHŮZE SVAZU
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

se koná ve středu 3. 4. 2019 od 13.00 hod. v KDJS.
Svaz tělesně postižených MO Sedlčany

INZERCE

Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
hledá:
Pracovníka do ležáckého sklepa

Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
hledá:
Pracovníka na spilku
Požadujeme:
• odpovědný a pečlivý přístup k práci, smysl pro pořádek a hygienu
• časovou ﬂexibilitu a manuální zručnost
• schopnost učit se novým věcem
• samostatnost a zodpovědnost
• 3 směnný provor, spílání, umývání kádí
• nástup možný ihned

Požadujeme:
• odpovědný a pečlivý přístup k práci, smysl pro pořádek a hygienu
• časovou ﬂexibilitu a manuální zručnost
• 1 směnný provoz
• schopnost učit se novým věcem
• samostatnost a zodpovědnost
• nástup možný ihned

Náplň práce:
• obsluha zařízení a udržování pořádku a sanitace na oddělení spilky

Náplň práce:
• obsluha zařízení a udržování pořádku a sanitace na oddělení sklep

Nabízíme:
• pracovní uplatnění v zavedené a prosperující ﬁrmě
• práci v atraktivním oboru
• vstřícnost, přátelský přístup
• po zapracování smlouvu na dobu neurčitou
• další zaměstnanecké beneﬁty ( slevy na vlastní výrobky…,)
• náborový příspěvek
• nástup možný ihned

Nabízíme:
• pracovní uplatnění v zavedené a prosperující ﬁrmě
• práci v atraktivním oboru
• vstřícnost, přátelský přístup
• po zapracování smlouvu na dobu neurčitou
• další zaměstnanecké beneﬁty ( slevy na vlastní výrobky…,)
• náborový příspěvek
• nástup možný ihned
Místo výkonu práce:
• Pivovar Vysoký Chlumec, a.s (okres Příbram)

Místo výkonu práce:
• Pivovar Vysoký Chlumec, a.s. (okres Příbram)

Pokud Vás tato pozice osloví, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na:
• Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz
• Do předměru uveďte „VŘ/Pracovník pivovaru“
• Vybrané kandidáty budeme kontaktovat
• Telefonní kontakt: 602 469 501

Pokud Vás tato pozice osloví, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na:
• Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz
• Do předměru uveďte „VŘ/Pracovník pivovaru“
• Vybrané kandidáty budeme kontaktovat
• Telefonní kontakt: 602 469 501
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LA SPONSA
svatební a plesový salon, půjčovna

N OV Ě O T E

VŘENO

O K O U Z L UJ Í C Í Z N AČ K OV É
S VAT E B N Í A P L E S OV É Š AT Y
Essense of Australia • Alfred Angelo
La Sposa • exclusive Haute Couture a další

půjčovné svatebních šatů 3

000 Kč – 7 900 Kč
půjčovné plesových šatů 1 500 Kč – 2 500 Kč
Těšíme se na Vás ve Staré Huti u Dobříše

774 371 955
WWW.L AS PONSA .C Z
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B17 MEMORY.cz
74. VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ S PIETNÍM PŘIPOMENUTÍM SESTŘELENÍ BOMBARDÉRU B17 NAD SEDLČANSKEM

Sobota 20.dubna od 14:00 hodin
zatopený lom BOŘENÁ HORA
HRAJÍ

Fanda Tomášek a přátelé
Pražský výtěr

MAJÁLES 2019
D

SK

Í

8:30 Mše za padlé letce - za účasti ambasády USA a Velké Británie, kostel Na Církvičce v Sedlčanech.
Úvodní slovo pronese pan starosta Ing. Miroslav Hölzel a další hosté.
KAC
10:00 PARK GENERÁLA MAREŠE - KOSOVA HORA
Á
10:30 Start pochodu Za křídly letců: Kosova Hora - Hradišťko, lesní památník.
A
RM
Cíl pochodu - Majáles Lom Bořená Hora.
DA
Z
13:00 Pieta u lesního pomníku na Hradišťku
HRA
14:00 Zahájení Májálesu vítězství - areál zatopeného lomu Bořená Hora u Štětkovic.
15:00 Čestný přelet letounů JAS39 Gripen AČR nad areálem lomu, závěrečná pocta padlým letcům.
Výstava dobové vojenské techniky, ukázky RC modelů z ww2 a další bohatý doprovodný program.
Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků „Namaluj si křídla“.

Vstupné na Majáles: 100,- Kč dospělá osoba, 50,-Kč senioři a studenti, děti do 10 let a účastníci pochodu zdarma.

