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Na letošních městských slavnostech ROSA se představí mimo jiné Sebastian (velké foto) či domácí The Beautifuls (snímek vlevo) a Blue Orchestra (snímek 
vpravo). Kompletní program najdete na zadní straně tohoto vydání Radnice.



Kola pro Afriku také ze Sedlčan
Žáci a učitelé 1. ZŠ Sedlčany se účastní aktivit v rámci projektu 
„Světová škola“, do něhož je zapojena celá škola. Tým je složen 
z několika žáků 4.B a učitelek Ivety Reinischové a Nadi Lachoutové.
   Jednou z akcí tohoto projektu byla sbírka „Kola pro Afriku“, která proběh-
la také v Sedlčanech. Rodiče i veřejnost nepotřebná kola přivezli do školy. 
Ze Sedlčan a  okolí bylo při této akci shromážděno 45 jízdních kol. Vedení 
města a osobně místostarosta Ing. Miroslav Hölzel spolu se Sedlčanskými 
technickými službami 
zabezpečili odvoz vy-
braných kol do sběr-
ného místa v Kamýku 
nad Vltavou, kde akci 
zaštiťuje starosta Petr 
Halada. Poničené kusy 
budou předány k opravě 
a pak již všechna kola 
společně poputují do 
daleké Afriky, konkrétně 
do Gambie. Tam potěší 
a pomohou dětem, aby 
se do školy dostávaly 
rychleji a pohodlněji. 
Všichni členové týmu 
Světové školy při 1. ZŠ 
Sedlčany děkují mnohokrát za zajištění a uskutečnění odvozu kol ze Sedlčan 
a také všem, kteří se do sbírky jakkoli zapojili.

Toto je přesně ta správná pomoc zemím v Africe. Pomoci jim naplnit, 
usnadnit či zlepšit životy něčím konkrétním a smysluplným v jejich zemi.
Většina lidí si dnes cení podobného snažení a každé dobré vůle pomáhat tím 
správným způsobem, těm, kteří pomoc potřebují. Žáci se díky účasti v po-
dobných projektech navíc současně učí řešit různé věci, které jim v budoucnu 
usnadní život. Poděkování také přišlo od pořadatele akce, obecně prospěšné 
společnosti KOLA PRO AFRIKU. Spolu s poděkováním pořadatel gratuluje 
k tak úspěšnému sběru kol v Sedlčanech. O aktivitách této neziskovky se více 
dozvíte na www.kolaproafriku.cz. Děkuji také já za skvělou práci a za skvělý 
počin týmu Světové školy při 1. ZŠ Sedlčany a všem nápomocným. 

Ing. Blanka Vilasová, zastupitelka města Sedlčany

V Sedlčanech se uskutečnil Den požární bezpečnosti a v ulicích města proběhla 
preventivní akce Parkujte ohleduplně, aneb Když jde o život, přeparkovat ne-
stihnete. Byla zaměřena na možnosti příjezdu složek IZS na místo mimořádné 
události. Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Sedlčany ve spolupráci 
s Městskou policií Sedlčany projížděla hasičskou technikou předem vytipo-
vanými rizikovými lokalitami se zúženým průjezdním profilem. Průjezdnost 

byla zkontrolována 
Na Severním sídlišti, 
v ulicích Havlíčkova, 
Víta Nejedlého, Petra 
Bezruče, Na Potůčku, 
Žižkova, Novoměst-
ská a Za Nemocnicí. 
Problémy přetrvávají 
při průjezdech na 
sídlištích v ulicích Za 

Nemocnicí a Na Severním sídlišti, kdy např. vozidlo CAS 20 při výjezdu bez 
problému projelo a plošina AP 27 musela několikrát při výjezdu z uvedené 
lokality couvat a vyjíždět po trávníku. Uvedené výsledky budou projednány 
mimo jiné na plánované Bezpečnostní radě ORP Sedlčany v měsíci červnu 
2018.                                       Za ÚO HZS Příbram kpt. Bc. Irena Dvořáková.

Den požární bezpečnosti



ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
v letošním roce si připomínáme významná výročí událostí, která jsou spjata s Československou republikou, potažmo s Českou 

republikou a charakteristickým znakem těchto událostí je osmička.
Rok 1918 - Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného Československého státu, po skončení I. 

světové války. Československo bylo vyhlášeno 28. října a jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími 
rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Vznikl tak první společný stát Čechů a Slováků. Vznikl tak stát, ve kterém 
se začala prosazovat demokracie a svoboda. Všichni víme, že prvním prezidentem samostatného státu se stal vysokoškolský 
profesor Tomáš Garrigue Masaryk a prvním předsedou vlády byl jmenován politik Karel Kramář. Toto významné výročí 100 let 
státnosti si připomínáme i v našem městě různými společenskými a kulturními akcemi a vyvrcholí v říjnu tohoto roku.

Rok 1938 - K událostem, na které bychom neměli zapomenout, patří i ty méně šťastné, a dokonce i ty, které předznamenaly 
léta nesvobody a útlaku našeho národa. Jedním z tragických okamžiků československé historie byl bezesporu konec září 1938, kdy podepsáním mnichovské 
dohody bylo Československo donuceno k odstoupení pohraničí. Odtržení pohraničních území českých zemí ve prospěch Německa vlastně znamenalo zánik 
prvního samostatného státu Čechů a Slováků.

Rok 1948 - K temným momentům československých dějin patří také únorové události roku 1948. Připomínáme si 70. výročí převzetí politické moci Komunis-
tickou stranou Československa, které znamenalo završení přechodu od částečné poválečné demokracie k totalitě. Připojení naší země k sovětskému mocenskému 
bloku bylo počátkem útlaku, ekonomickým úpadkem země, značnou emigrační vlnou obyvatelstva.

Rok 1968 - Další důležitý mezník naší historie. Srpnovým událostem před 50 lety předcházelo období snahy vládnoucí komunistické strany o uvolnění poli-
tického a kulturního života v zemi – tzv. pražské jaro. Tento záměr se nesetkal s pochopením na sovětské straně a došlo vojenskou silou k okupaci země, jež měla 
odstranit z vedení státu reformní komunisty. To se podařilo, následovalo období normalizace a vedení KSČ v podstatě znovu nastolilo politické a ekonomické 
hodnoty, které nás vrátily do konce padesátých let.

Posoudit význam těchto výročí mohou především odborníci – historikové a politologové. Ale i my musíme tyto události připomínat současné i budoucí 
generaci mladých lidí. Važme si svobody a demokracie, která se k nám vrátila v závěru roku 1989. Jsou to nejvzácnější atributy dnešní státnosti, posilujme je 
a nezapomeňme, že jsou také křehké.                                                                                                                                                Ing. Jiří Burian, starosta města

Úvodník starosty města

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 85/2014-2018 dne 18. dubna 2018

Rada města na tomto zasedání přijala sou-
bor 34 specifických usnesení, a to v násled-
ném členění jednotlivých výroků.

Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání 

Rady města Sedlčany ze dne 4. dubna 2018 (RM č. 
84/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 85-1402/2014-2018);
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospo-

daření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období kalen-
dářního roku (I. – III. / 2018) s tím, že rozpočtové pří-
jmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2018 ve výši 
65.054,50 tis. Kč, což představuje 34,38 % plnění 
schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) 
jsou ke dni 31. března 2018 ve výši 32.527,64 tis. Kč, 
což představuje 17,19 % schváleného předpokladu 
rozpočtu (RM 85-1403/2014-2018);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek ucha-

zečů na stavební akci „Parkoviště u domu č. p. 791“ 
(v souboru výroků usnesení RM 85-1418/2014-18);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek ucha-

zečů na stavební akci „Rekonstrukce nájezdu na most 
křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“ 
(v souboru výroků usnesení RM 85-1420/2014-18);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek ucha-

zečů na stavební akci pod názvem „Chodník I/18“ 
(v souboru výroků usnesení RM 85-1422/2014-18);
▪ předloženou cenovou nabídku na dodávku 

a montáž zábradlí z nerezových profilů v Nemoc-
nici Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 85-

1426/2014-2018);
▪ předloženou cenovou nabídku na dodávku 

a montáž klimatizace na oddělení NIP Nemocni-
ce Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 85-
1427/2014-2018);
▪ předloženou cenovou nabídku na materiál a mon-

táž zásuvek a osvětlení u lůžek Nemocnice Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 85-1428/2014-18).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ Vnitřní směrnici č. 2/2018, Rozpis rozpočtu 

a jeho změny města Sedlčany, který je vydáván 
podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem 19. 
dubna 2018 (RM 85-1404/2014-2018);
▪ Vnitřní směrnici č. 3/2018, Pravidla rozpočtové-

ho procesu pro příspěvkové organizace zřízené měs-
tem Sedlčany, která jsou vydávána podle příslušných 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností dnem 19. dubna 2018 (RM 85-
1405/2014-2018);
▪ dílčí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní 

závěrky a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2017 u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem 
je město Sedlčany. Jedná se o subjekty: 1. základní 
škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 2. 
základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 
okres Příbram; Základní umělecká škola Sedlčany, 
Šafaříkova 428; Mateřská škola Sedlčany, Šafaříko-
va 1070; Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, 

Komenského náměstí 69; Školní jídelna 2. Základní 
školy Sedlčany, Příkrá 67; Kulturní dům Josefa Suka 
Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Sportovní 
areály Sedlčany a Městská knihovna Sedlčany (RM 
85-1406/2014-2018);
▪ dílčí účetní závěrky ke dni 31. prosince 2017, 

a to příspěvkových organizací zřízených městem 
Sedlčany: 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 
68, okres Příbram; 2. základní školy - Školy Propojení 
Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělec-
ké školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy 
Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní 
školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jí-
delny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; Kultur-
ního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea 
Sedlčany; Sportovních areálů Sedlčany a Městské 
knihovny Sedlčany (RM 85-1407/2014-2018);
▪ návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských 

výsledků dosažených ke dni 31. prosince 2017 u vy-
braných příspěvkových organizací zřízených městem 
Sedlčany, a to: 1. základní školy Sedlčany, Primáře 
Kareše 68, okres Příbram; Základní umělecké školy 
Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, 
Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní školy 
Sedlčany, Komenského náměstí 69; Kulturního domu 
Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; 
Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny 
Sedlčany (RM 85-1408/2014-2018);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IV-12-6020509/1 Solopysky, kNN 
(pokračování na další straně)



USNESENÍ

parc. č. 9/4“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 
22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. 
o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 
Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 
povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného bře-
mene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. 
č. 141/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav za-
řízení distribuční soustavy, tj. kabelové vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 1.000,00 Kč s připočtením příslušné sazby DPH 
platné ke dni uzavření Smlouvy (v souboru výroků 
usnesení RM 85-1412/2014-2018);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. IP-12-6011431/1 Sedlčany, Seifertova, 
kNN parc. č. 780/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 22. 
ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se 
sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01, jako 
oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na po-
zemku v majetku města Sedlčany parc. č. 777/1 v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabe-
lového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jed-
norázovou náhradu ve výši 1.000,00 Kč s připočtením 
příslušné sazby DPH, platné ke dni uzavření Smlouvy 
(v souboru výroků usnesení RM 85-1413/2014-18);
▪ podnájem bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 

5/I. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, Zá-
padní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem 
a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou do dne 
31. prosince 2018 (RM 85-1415/2014-2018);
▪ Příkazní smlouvu, uzavíranou podle ustanovení 

§ 2430 – § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, s příkazníky Mgr. Martinem 
Svobodou – Advokátní kancelář Svoboda, se sídlem 
Plzeň, Nádražní 2495/20, 301 00 Plzeň; IČ 45389900 
a Mgr. Vladimírem Kolářem, se sídlem Plzeň, Go-
ethova č. p. 5, 301 00 Plzeň; IČ 71467114, jejímž 
předmětem je vypracování právního rozboru a stano-
viska k problematice výběru nejvhodnějšího uchazeče 
na stavební akci pod názvem „Modernizace přestup-
ního terminálu Sedlčany“ (RM 85-1417/2014-2018);
▪ návrh Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

na stavební práce pod názvem „LAS Taverny – umělé 
povrchy dráhy, sektory“ (v souboru výroků usnesení 
RM 85-1424/2014-2018);
▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnos-

ti se společností Česká telekomunikační infrastruk-
tura, a. s. na přeložku telekomunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 2973/7 a parc. č. 3037/9, v ka-
tastrálním území a obci Sedlčany (rozvojová lokalita 
U Háječku, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 85/2014-2018 dne 18. dubna 2018

(pokračování z předchozí strany) a to v předloženém znění (v souboru výroků usnesení 
RM 85-1425/2014-2018);
▪ realizaci prací – dodávku a montáž zábradlí z ne-

rezových profilů v Nemocnici Sedlčany subjektem Jiří 
Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 
264 01 Sedlčany; IČ 74459732. Nabídková cena bez 
DPH činí 124.900,00 Kč; DPH (21 %) činí 26.229,00 
Kč, tj. cena s DPH činí 151.129,00 Kč (v souboru vý-
roků usnesení RM 85-1426/2014-2018);
▪ realizaci prací spojených s dodávkou a montáží 

klimatizace na oddělení NIP Nemocnice Sedlčany 
subjektem Ladislav Štefka-PROBIZ, s. r. o., Štětín-
ská 366/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice. Nabídková 
cena bez DPH činí 108.050,00 Kč; DPH (21 %) činí 
22.690,50 Kč, tj. cena s DPH činí 130.740,50 Kč (v 
souboru výroků usnesení RM 85-1427/2014-2018);
▪ realizaci prací na montáži zásuvek a osvětlení 

u lůžek Nemocnice Sedlčany subjektem Elektro To-
máš Vanžura, Petrovice – Skoupý č. p. 15, 262 55 
Petrovice; IČ 70703132. Nabídková cena bez DPH 
činí 88.695,00 Kč; DPH (21 %) činí 18.625,95 Kč, 
tj. cena s DPH činí 107.320,95 Kč (v souboru výroků 
usnesení RM 85-1428/2014-2018);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 

Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemcem je osoba 
splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komu-
nální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené 
Darovací smlouvy (výše daru činí 800,00 Kč); (RM 
85-1430/2014-2018);
▪ jmenovat členem konkursní komise na výběr 

uvolněné funkce ředitele / ředitelky Základní umě-
lecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace, a to 
za zřizovatele subjektu pana Ing. Miroslava Hölzela, 
místostarostu města (předseda) a pana Mgr. Pavla 
Pínu, člena RM; dále pozici zastupujícího Krajský 
úřad Středočeského kraje bude plnit paní Mgr. Blanka 
Suchanová; pozici zastupujícího Českou školní in-
spekci pan Mgr. Petr Jiroš, školní inspektor; pozici 
pedagogického pracovníka ZUŠ Sedlčany bude za-
stupovat paní Vladimíra Severová a pozici odbornice 
v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství bude při řízení plnit Mgr. Vendulka Sosnov-
cová; tajemnicí komise bude paní Dana Čížková (v 
souboru výroků usnesení RM 85-1431/2014-2018).

Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany, aby schválilo přijetí 

daru od vlastníka darované nemovitosti, tj. darování 
pozemku parc. č. 2972/4, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 
251 m2 v k. ú. a obci Sedlčany s tím, že město Sedl-
čany v rámci realizace stavby „Sedlčany – zastavitelná 
plocha 5 – III. etapa Na Stínadlech“ vybuduje na ná-
klady města v rámci samostatné akce přípojky inže-
nýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) pro pozemek 
parc. č. 2975/2 ve vlastnictví fyzické osoby a zároveň 
i přípojky uvedených inženýrských sítí pro pozemek 
parc. č. 2972/2, ve vlastnictví téže osoby, přičemž ná-

klady vynaložené na zhotovení přípojek inženýrských 
sítí pro pozemek parc. č.  2972/2 budou uhrazeny 
vlastníkem tohoto pozemku (RM 85-1409/2014-18);
▪ Zastupitelstvu města v rámci sjednocení vlast-

nictví a v zájmu výkonu vlastnických práv, následující 
majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů:

a) Město Sedlčany souhlasným prohlášením uzná-
vá fyzické osobě vlastnictví pozemků parc. č. 398 
o výměře 952 m2 a parc. č. 399 o výměře 635 m2, oba 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha v k. ú. a obci Sedlčany (výměra celkem 
1587 m2), a naopak fyzická osoba stejným aktem 
uznává městu Sedlčany vlastnictví pozemků parc. 
č. 442, druhem pozemku zahrada o výměře 261 m2 
a parc. č. 443, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití jiná plocha o výměře 1 122 m2 (výměra 
celkem 1383 m2) a to bez finančního vyrovnání;

Fyzická osoba dále daruje městu Sedlčany po-
zemky parc. č. 440/1 o výměře 95 m2, parc. č. 440/2 
o výměře 13 m2, oba druhem pozemku zahrada, parc. 
č. 441 o výměře 760 m2, parc. č. 444 o výměře 91 m2, 
oba druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 446/4 o výměře 52 m2, parc. č. 446/5 o vý-
měře 39 m2, parc. č. 446/6 o výměře 7 m2, parc. č. 
446/7 o výměře 8 m2, vše druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunikace a parc. 
č. 3059/3 o výměře 57 m2, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití jiná plocha (výměra celkem 
činí 1122 m2), vše k. ú. a obec Sedlčany a naopak 
město Sedlčany převede do vlastnictví fyzické oso-
by pozemky zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec 
Sedlčany, a to parc. č. 2487/13 o výměře 1000 m2, 
druhem pozemku orná půda a parc. č. 2488/8 o vý-
měře 19 m2, druhem pozemku orná půda (jedná se 
o stavební parcelu v ulici Strojírenské v Sedlčanech, 
vizte geometrický plán pana Ing. Soukupa č. 2359-
11/2014 ze dne 19. března 2014 (celkem výměra 
činí 1019 m2). Na základě výše dohodnuté směny 
pozemků získá město Sedlčany do svého vlastnictví 
pozemky v hodnotě 640.597,00 Kč o výměře 1122 
m2 (vizte znalecký posudek pana č. 5057/27/2017 
ze dne 22. srpna 2017) a naopak fyzická osoba získá 
do svého vlastnictví pozemky v hodnotě 509.500,00 
Kč o výměře 1019 m2 (viz cena pozemků schválená 
Zastupitelstvem města Sedlčany pro výstavbu rodin-
ných domů), a to bez finančního vyrovnání (v souboru 
výroků usnesení RM 85-1410/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu 

pozemků realizovanou mezi městem Sedlčany a spo-
lečností N. L. LIGNUM, a. s. takto: 

a) Společnost N. L. Lignum, a. s., převede do vlast-
nictví města Sedlčany (resp. smění) pozemky, tj. díl 
„j“ o výměře 11 m2, druhem pozemku lesní pozemek, 
oddělený z původního pozemku parc. č. 2263 (vizte 
geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 1. dubna 
2018, schválený Katastrálním úřadem pro Středo-
český kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 10. 

(pokračování na další straně)
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dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), pozemek 
parc. č. 2202/3 o výměře 746 m2, parc. č. 2202/6 o vý-
měře 124 m2, parc. č. 2247/2 o výměře 236 m2, parc. 
č. 2202/4 o výměře 43 m2, díl „a“ o výměře 67 m2, 
oddělený z původního pozemku parc. č. 2202/2 
(vizte geometrický plán č. 2544-83/2017 ze dne 18. 
prosince 2017, schválený Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 
28. prosince 2017 pod č. PGP-2101/2017-211) vše 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o celkové výměře 1227 m2, kte-
ré jsou zapsány ve veřejném seznamu nemovitostí, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví 
1736 pro k. ú. a obec Sedlčany; 

b) Město Sedlčany převede do vlastnictví společ-
nosti N. L. Lignum, a. s. (resp. smění) pozemky parc. 
č. 2264/4 o výměře 43 m2, druhem pozemku zahrada, 
parc. č. 2341/3 o výměře 76 m2, druhem pozemku 
ostatní plocha, zeleň, díl „c“ o výměře 13 m2 oddě-
lený z původního pozemku parc. č. 2339/7, díl „d“ o 
výměře 107 m2 oddělený z původního pozemku parc. 
č. 2340/7, díl „e“ o výměře 34 m2 oddělený rovněž 
z původního pozemku parc. č. 2340/7, díl „g“ o vý-
měře 109 m2 oddělený z původního pozemku parc. č. 
2340/9, díl „a“ o výměře 77 m2 oddělený z původního 
pozemku parc. č. 2339/6, vše druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití ostatní komunikace (vizte 
geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 1. dubna 
2018, schválený Katastrálním úřadem pro Středočes-
ký kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 10. dubna 
2018 pod č. PGP-659/2018-211), o celkové výměře 
459 m2, které jsou zapsány ve veřejném seznamu 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Stře-
dočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu 
vlastnictví 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany. 

Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků činící 
768 m2 bude vyrovnán za jednotkovou cenu 100,00 
Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí společnosti N. 
L. Lignum, a. s. částku 76.800,00 Kč (v souboru vý-
roků usnesení RM 85-1411/2014-2018).

Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 
řádně zveřejnil záměr majetkoprávního vypořádání 
vlastnictví nemovitostí uvedený v doporučující části 
usnesení zn. RM 85-1410/2014-2018 (v souboru vý-
roků usnesení RM 85-1410/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 
řádně zveřejnil záměr směny pozemků mezi městem 
Sedlčany a společností N. L. Lignum, a. s. (v souboru 
výroků usnesení RM 85-1411/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku 

zveřejnit záměr města Sedlčany pronajmout nebytové 
prostory v objektu domu na adrese Sedlčany, Nádraž-
ní č. p. 85, 264 01 Sedlčany, a to s ohledem na bu-

doucí ukončení stávajícího smluvního ujednání o uží-
vání nebytových prostor (RM 85-1414/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, 

realizovat výběrové řízení na zajištění nejvhodnějšího 
dodavatele stavebních prací na akci pod názvem „LAS 
Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ (v souboru 
výroků usnesení RM 85-1424/2014-2018);
▪ panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. neprodleně zorganizovat 
v tzv. režimu víkendových služeb bezodkladné zajiště-
ní pořádku (rozumí se úklidu odpadků a nečistot) na 
vyspecifikovaných veřejných prostranstvích v okolí 
nočních provozoven, tj. na veřejných prostranstvích 
v lokalitě „u diskotéky“; „U Háječku“ a v blízkosti ve-
čerky „Žabka“. (RM 85-1429/2014-18);
▪ panu Pavlu Bednářovi, řediteli příspěvkové orga-

nizace Sportovní areály Sedlčany, vypracovat dle usta-
novení § 6 odst. 2 a následných zákona č. 115/2001 
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
Plán rozvoje sportu ve městě Sedlčany, a to v termínu 
do dne 16. května 2018 (RM 85-1434/2014-2018).

Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín pro svolání veřejného zasedání ZM na dne 

14. května 2018 (pondělí) v čase od 17 hod., které 
se uskuteční ve Společenském sále Kulturního domu 
Josefa Suka Sedlčany (RM 85-1416/2014-2018).

Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 

na stavební akci „Parkoviště u domu č. p. 791“, kterou 
předložila společnost BES, s. r. o., se sídlem Bene-
šov, Sukova č. p. 625, 256 01, IČ 43792553. Nabíd-
ková cena bez DPH činí 1.664.438,70 Kč, DPH 21 % 
činí 349.532,13 Kč, cena s DPH je 2.013.970,83 Kč 
(v souboru výroků usnesení RM 85-1418/2014-18);
▪ o výběru uchazeče na stavební akci pod ná-

zvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky 
ulice Nádražní a Pod Potoky“ s nejnižší nabídkovou 
cenou, kterou předložila společnost Údržba silnic, 
s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Sedl-
čany; IČ 61681199. Nabídková cena bez DPH činí 
2.086.167,20 Kč, DPH 21 % činí 438.095,20 Kč, 
cena s DPH je 2.524.262,82 Kč (v souboru výroků 
usnesení RM 85-1420/2014-2018);
▪ o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 

na stavební akci „Chodník I/18“, kterou předložila 
společnost Údržba silnic, s. r. o., Osečany č. p. 80, 
264 01 Sedlčany, IČ 61681199, a to na stavební akci 
pod názvem „Chodník I/18“. Nabídková cena bez 
DPH činí 536.788,10 Kč, DPH (21%) činí 112.725,50 
Kč, tj. cena s DPH činí 649.513,60 Kč (v souboru vý-
roků usnesení RM 85-1422/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. 
Jiřího Buriana, starostu města:
▪ uzavřít smluvní ujednání s uchazečem BES, s. r. 

o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Be-
nešov, IČ 43792553, na realizaci stavebních prací na 
akci pod názvem „Parkoviště u domu č. p. 791“ (RM 
85-1419/2014-2018);

▪ uzavřít smluvní ujednání s uchazečem Údržba 
silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 
Sedlčany; IČ 61681199, na realizaci stavebních prací 
na akci pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most 
křižovatky ulice Nádražní a Pod Potoky v Sedlčanech“ 
(RM 85-1421/2014-2018);
▪ uzavřít smluvní ujednání s uchazečem Údržba 

silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01; IČ 
61681199, na realizaci stavebních prací na akci pod 
názvem „Chodník I/18“ (RM 85-1423/2014-2018);
▪ uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se společností Česká telekomunikační in-
frastruktura, a. s. na přeložku telekomunikačního ve-
dení na pozemcích parc. č. 2973/7 a parc. č. 3037/9, 
v katastrálním území a obci Sedlčany (rozvojová loka-
lita U Háječku smluvního ujednání (v souboru výroků 
usnesení RM 85-1425/2014-2018);
▪ vydat jmenovací listiny členům konkursní komise 

na výběr uvolněné funkce ředitele / ředitelky Základní 
umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace (v 
souboru výroků usnesení RM 85-1431/2014-2018). 

Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to na 

návrh PaedDr. Jaroslava Nádvorníka, názvy ulic v bu-
doucí městské zástavbě, rozvojové lokalitě „U Háječ-
ku“; jejich pojmenování je Příčovská; Rebcova (Man-
želů Rebcových); Pešatova; Balabánova a Amerických 
letců, a to s vymezením hranic podle mapových pod-
kladů (příslušný geometrický plán na vyhotovení spo-
lečných zařízení); (RM 85-1432/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s realizací projektu podaného v rámci výzvy č. 

02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha, 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vyka-
zování – Šablony II v operačním programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, jehož předkladatelem je příspěv-
ková organizace města Sedlčany, Základní umělec-
ká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, IČ 61904287, 
s maximální částkou rozpočtu na tento projekt ve výši 
1.120.600,00 Kč, a to bez požadavku na kofinancová-
ní po dobu realizace dvou let (RM 85-1433/2014-18);
▪ s pronájmem nebytových prostor v podmínkách 

blíže specifikovaných předloženým návrhem smluv-
ního ujednání o nájmu v objektu na adrese Sedlčany, 
Pod Potoky č. p. 123, 264 01 Sedlčany, uzavíraným 
mezi správcem objektu, příspěvkovou organizací 
Sportovní areály Sedlčany a podnikající osobou, a to 
za účelem provozování hostinské činnosti (v souboru 
výroků usnesení RM 85-1435/2014-2018);
▪ s pronájmem blíže specifikovaného prostranství 

na pozemku parc. č. 1643/11 v k. ú. a obci Sedlča-
ny, za podmínek uvedených v předloženém návrhu 
smluvního ujednání o nájmu tohoto prostranství, 
uzavíraným mezi správcem objektu, příspěvkovou 
organizací Sportovní areály Sedlčany a podnikající 
osobou, a to za účelem provozování mobilního stán-
ku s občerstvením (v souboru výroků usnesení RM 
85-1435/2014-2018).
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RM na tomto zasedání přijala soubor cel-
kem 20 specifických usnesení, a to v násled-
ném členění jednotlivých výroků.

Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání 

Rady města Sedlčany ze dne 18. dubna 2018 (RM 
č. 85/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 86-1436/2014-2018);
▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplá-

renské Sedlčany, s. r. o. za rok 2017, hospodářské 
a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů 
a plánu činnosti subjektu na následující období roku 
2018 a dále informace ve věci výkonu širšího spektra 
úkolů v oblastech svěřené působnosti žádaných měs-
tem Sedlčany (RM 86-1437/2014-2018);
▪ Oznámení skutečností zjištěných při inspekční 

činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 
7. února 2018 až 14. února 2018, provedené ve smy-
slu ustanovení § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, u právnické osoby 2. základní 
škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres 
Příbram (RM 86-1445/2014-2018);
▪ předloženou cenovou nabídku na stavební akci 

pod názvem „Elektro instalace 1. ZŠ“ (v souboru vý-
roků usnesení RM 86-1451/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-6011957/1 Sedlčany, Libíň, v. v. 
NN pro parc. č. 48“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci č. 
PM/II-039/2018 ze dne 22. ledna 2018 společností 
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmy-
slová č. p. 1 665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a 
městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnic-
tví města Sedlčany, parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorá-
zovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč včetně DPH (v 
souboru výroků usnesení RM 86-1438/2014-2018);
▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-
12-6022501/VB/1 Sedlčany, Tyršova, kNN pro p. 
č. 124/4, uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupenou subjektem na základě plné 
moci ev. č. PM/II – 008/2018 ze dne 22. ledna 2018, 
jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 
budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zří-
dit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města 
Sedlčany, parc. č. 146/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to 
za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zaří-
zení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou ná-

hradu ve výši 7.500,00 Kč (včetně DPH); (v souboru 
výroků usnesení RM 86-1439/2014-2018);
▪ předložený návrh programu a rámcový rozsah 

příloh k pozvánce na veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Sedlčany, které se uskuteční 14. května 2018 
v 17 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Jo-
sefa Suka Sedlčany (RM 86-1440/2014-2018);
▪ zahraniční služební cestu realizovanou do Spol-

kové republiky Německo (Moos), která se uskuteční 
ve dnech 19. května 2018 – 20. května 2018, a to za 
účelem účasti na slavnostním přijetí starostů obcí 
a spolupracovníků do zámeckého parku v Moosu 
(Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO) – aktivity 
v následující letech. Město Sedlčany budou reprezen-
tovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Lenka 
Bučinská, pracovnice Turistického informačního cen-
tra Sedlčany (RM 86-1442/2014-2018);
▪ uzavřít Dohodu o ukončení trvání Příkazní smlou-

vy dříve uzavřenou se společností Support & Con-
sulting, s. r. o., se sídlem Praha, Korunní 810/104, 
101 00 Praha 10 – Vinohrady; IČ 26140136, ve věci 
závazku příkazníka obstarat pro příkazce Smlou-
vou definované záležitosti v rámci realizace projektu 
„Sedlčany – analýza rizik staré ekologické zátěže 
v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka“ 
(RM 86-1446/2014-2018);
▪ a to v návaznosti na dřívější naplnění usnesení 

značky RM 86-1446/2014-2018, následně uzavřít 
Příkazní smlouvu se společností DERHAMNS, s. r. 
o., se sídlem Praha, Bělehradská 858/23, Vinohrady, 
120 00 Praha 2; IČ 01537211, jejímž předmětem je 
závazek příkazníka obstarat pro příkazce Smlouvou 
definované záležitosti v rámci realizace projektu 
„Sedlčany – analýza rizik staré ekologické zátěže 
v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka“ 
(zejména vypracování roční průběžné provozní moni-
torovací zprávy), za podmínek Smlouvou sjednaných 
(RM 86-1447/2014-2018);
▪ uzavřít Dohodu o ukončení trvání Příkazní smlou-

vy dříve uzavřenou se společností Support & Con-
sulting, s. r. o., se sídlem Praha, Korunní 810/104, 
101 00 Praha 10 – Vinohrady; IČ 26140136, ve věci 
závazku příkazníka obstarat pro příkazce Smlouvou 
definované záležitosti v rámci realizace projektu „Va-
rovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro 
město Sedlčany“ (RM 86-1448/2014-2018);
▪ v návaznosti na dřívější naplnění usnesení značky 

RM 86-1448/2014-2018, následně uzavřít Příkazní 
smlouvu se společností DERHAMNS, s. r. o., se síd-
lem Praha, Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 
Praha 2; IČ 01537211, jejímž předmětem je závazek 
příkazníka obstarat pro příkazce Smlouvou defino-
vané záležitosti v rámci realizace projektu „Varovný 
systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město 
Sedlčany“ (zejména vypracování roční průběžné pro-
vozní monitorovací zprávy), za podmínek Smlouvou 
sjednaných (RM 86-1449/2014-2018);
▪ komisi, pověřenou k úkonům zadavatele dle usta-

novení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek pro výběr dodavatele stavby pod ná-
zvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, 
která bude pracovat ve složení: Mgr. Hynek Fajmon, 
Mgr. Eliška Blejchařová, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. 
Tomáš Langer a Ing. Vojtěch Hlaváček. Náhradníky 
jsou Bc. Věra Greifová, paní Eva Boušková, Ing. Jiří 
Burian, Ing. František Hodys a Ing. Aneta Šnellerová 
(RM 86-1450/2014-2018);
▪ aplikovat platbu parkovného pomocí SMS zprá-

vy, a to na vybraných parkovištích v městské zástavbě 
Sedlčany (na nám. T. G. Masaryka a nám. Komenské-
ho; celkem 4 ks PA), ve variantě označené jako „B“ 
akceptované nabídky obchodní společnosti GLOB-
DATA, a. s. se sídlem Praha, Staroměstské náměstí 
608/10, 110 00 Praha 1, s účinností dnem 1. červen-
ce 2018 (RM 86-1453/2014-2018);
▪ a to na základě samostatně podaných Žádostí o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 
2018, poskytnout finanční podporu na činnost a akti-
vity v roce 2018 následným subjektům – Farní charita 
Starý Knín v částce 20.000,00 Kč, Klub stomiků ILCO 
Příbram, z. s. v částce 2.000,00 Kč, Junák – český 
skaut, středisko Sedlčany v částce 5.000,00 Kč, Ta-
neční klub Slimka Sedlčany, z. s. v částce 15.000,00 
Kč, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu 
a Středočeský kraj v částce 2.000,00 Kč, Benkon – 
Benešovský klub onkologicky nemocných v částce 
2.000,00 Kč, Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., 
místní organizace Sedlčany v částce 20.000,00 Kč, 
Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 Kč, 
Sedlčanský demokratický radioklub v částce 2.000,00 
Kč, Šachový klub KDJS Sedlčany v částce 20.000,00 
Kč,  Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. v částce 
17.000,00 Kč, Sportovně střelecký klub Sedlčany v 
částce 2.000,00 Kč, ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký 
spolek Příbram v částce 10.000,00 Kč, Škola TAEK-
WON-DO I.T.F. Ge-BAEK HOSIN SOOL, z. s. v částce 
12.000,00 Kč, ZO ČSCH Sedlčany v částce 20.000,00 
Kč, Pěvecký sbor Záboj v částce 5.000,00 Kč, Rugby 
Club Sedlčany, z. s. v částce 15.000,00 Kč, Dračí lodě 
Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 Kč a Svaz diabetiků 
ČR v částce 20.000,00 Kč (v souboru výroků usnese-
ní RM 86-1455/2014-2018).

Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany záměr města zřídit věcné břemeno – služeb-
nost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 
313/2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, který je ve vlast-
nictví města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 86-1438/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou řádně 
zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 
záměr města zřídit věcné břemeno – služebnost inže-
nýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 146/1 v k. 

(pokračování za kulturním přehledem)



VÝSTAVY: KNIHOVNA: od 7. 6. do 30. 6. KDO MALUJE, NEZLOBÍ, SEDLČANSKÉ STŘÍPKY, KDJS: SPOLEČNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ
MUZEUM: do 13. 6. 75. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA, od 21. 6. SVĚT Z KOSTEK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PÁ 1. 6. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 1. 6. ve 20 hod.  GANSTERDAM (drama, komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 2. 6. ve 20 hod.  RENEGÁTI (akční, thriller) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 3. 6. ve 14 hod.  DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
NE 3. 6. v 15 hod.  FERDINAND (animovaná dobrodružná komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . KINO PRO DĚTI A RODIČE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÚT 5. 6. v 19.30 hod.  BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL A NĚŽNÁ NOC (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . KONCERT
ST 6. 6. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 8. 6. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 8. 6. ve 20 hod.  KOLO ZÁZRAKŮ (drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 9. 6. v 7 hod.   Z VLAŠIMI NA BLANÍK (odjezd vlakem v 7 hod. do Domašína, odtud pěšky na Velký Blaník a do Vlašimi. Délka 
   pochodu 24 km, návrat do Sedlčan v 19.51 hod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POCHOD
SO 9. 6. ve 20 hod.  PLANETA ČESKO (dokument Česko) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 10. 6. ve 14 hod.  VENKOVANKA - ROŽMITÁL (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 11. 6. v 10 hod.  BARVY V LIDOVÝCH POHÁDKÁCH (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PO 11. 6. v 16 hod.  UŽ VÍME, JAK TO DOPADLO (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 13. 6. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 14. 6. ve 20 hod.  KOLEKCE KRÁTKÝCH FILMŮ (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 15. 6. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 15. 6. v 15 hod.  TURNAJ V PEXESU (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 15. 6. ve 20 hod.  PROFESOŘI ZLOČINU (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 16. 6. v 8 hod.  OD VYHLÍDKY KAZATELNY NA NEJVYŠŠÍ HORU BRD TOK (odjezd busem od kina v 8 hod. do Orlova, krátká
   trasa 7 km Orlov-Třemošná-vyhlídka Kazatelna-Orlov, dlouhá trasa 19 km Orlov-Pilská nádrž-bývalá hájenka 
   Carvánka-vrchol Tok (865 m)-Knížecí studánka-Třemošná-Orlov, odjezd z Orlova v 16 hod.) . . . . POCHOD
SO 16. 6. ve 20 hod.  HORA (dokument) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 17. 6. ve 14 hod.  KOVAČKA - MILEVSKO (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST 20. 6. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 21. 6. v 18 hod.  SVĚT Z KOSTEK (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
PÁ 22. 6. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 22. 6.    MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA (viz samostatný program) . . . . . . . . . . . . . . MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
PÁ 22. 6. ve 20 hod.  NĚKDO TO RÁD ZAHALENÉ (drama, komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 23. 6. od 9 do 12 hod.  ROSA DĚTEM (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
SO 23. 6. v 19.30 hod.  SVATOJANSKÁ NOC (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
SO 23. 6. ve 20 hod.  GAUGUIN (výpravný film) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 23. 6. a NE 24. 6.  RALLYCROSS FIA ZONA STŘEDNÍ EVROPY (Sedlčanská kotlina) . . . . . . . . . . . . . . RALLYCROSS
NE 24. 6. ve 14 hod.  ZUŠ DOBŘÍŠ (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
NE 24. 6. v 16.30 hod.  KONCERT SMÍŠENÝCH SBORŮ (chrám sv. Martina) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 25. 6. v 10 hod.  OBEJMI MĚ, PROSÍM (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 27. 6. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 29. 6. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 29. 6. ve 20 hod.  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY (erotický thriller) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 30. 6. ve 20 hod.  HASTRMAN (romantický thriller) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
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Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Akcí tohoto měsíce jsou nepochybně městské 
slavnosti Rosa ve druhé polovině června.
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VÝSTAVA

V koncertním sále je nainstalována výstava obrazů. Tentokrát 
Vám svoje obrazy představují 

Jiří Habarta, Magdalena Machovská a Petr Filip i.m.
      
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v pracovní 

dny v době od 8 do 16 hod. a při každé kulturní akci.

Měsíc červen je již tradičně ve znamení končící kulturní sezo-
ny a také končícího školního roku 2017/2018. Tomu odpovídá 
i naše skromná kulturní nabídka. Naše prostory budou sloužit 
zejména pro akce místních základních škol, mateřské školy, pro 
základní uměleckou školu a gymnázium. Všechny tyto instituce 
u nás pořádají svá představení, koncerty, vyřazení absolventů či 
tzv. akademie. Celkový počet těchto akcí je v letošním červnu úcty-
hodných šestnáct!

Nicméně máme i několik veřejných akcí a také nabízíme obvyklé 
filmové projekce.

úterý 5. června od 19.30 hod.     KONCERT

Do Společenského sálu při stolové úpravě s možností posezení 
u kávy či vína Vás zveme na koncert zajímavé kapely 

BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL 
a NĚŽNÁ NOC

Písničky, skupina i album, to všechno vzniklo vlastně náhodou 
díky osobnímu setkání rockového písničkáře Jana Sahary He-
dla se zpěvačkou Blankou Šrůmovou. Osobní partnerství v krátké 

sobota 23. června od 9 do 12 hod.              DĚTSKÝ DEN V KDJS

Pořad věnovaný našim nejmenším se v rámci letošních Měst-
ských slavností ROSA opět uskuteční v prostorách KDJS a jme-
nuje se

ROSA DĚTEM
V pestrém programu bude dětem (a nejen jim) umožněno zapojit 

se do různých soutěží, které pro ně ve spolupráci připraví KDJS, 
Městská knihovna Sedlčany a Klub Velká kobra Sedlčany. Tradičně 
si své vystoupení – tj. ukázky svých dovedností, výstavku výstro-
je a také možnost vyzkoušení šermířských soubojů – připravila 
Skupina historického šermu CORPUS BELLATORES. Novinkou 
letošního roku je i mediální partnerství ČRo REGION, což se objeví 
i v nabídce tohoto dne. ČRo REGION přiveze pro děti skákací hrad 
a i novinku - „Rozhlasové studio pro děti“.

Pochopitelně jsou připraveny soutěže i zábavné pořady pro ná-
vštěvníky této akce:

začátek v 9 hod.: O DVOU CHROUSTECH  - veselý příběh o dvou 
chroustech, kterak si stavěli z kostek, jak se hádali a vadili, až se 
nakonec domluvili, společně si hráli, pomáhali a postavili hrad.   

začátek v 10 hod.: O ZMRZLÉM KRÁLI - pohádka, ve které byl
-nebyl jeden král, kterému byla stále zima a nikdo mu nedokázal 
pomoci. Ale jak to tak v pohádkách bývá, byl-nebyl voják Janek, 
který nakonec panu králi pomůže. 

začátek v 11 hod.: POŠTOVSKÝ PANÁČEK - pohádkový příběh 
o pyšném poštovském panáčkovi se spoustou známých písniček, 
které si děti mohou zazpívat společně s herci, a kromě toho si ně-
kolik dětí v tomto příběhu zahraje a ztvární postavy příběhu.

Vstup na tuto akci je volný!

době vyústilo ve vznik společné formace Něžná noc, která již tři 
roky úspěšně koncertuje a nyní představuje současný  repertoár na 
albu Neměj strach, které vyšlo na podzim 2016, a již v lednu 2017 
bylo oceněno časopisem Rock and Pop jako Album roku. Skupina 
byla nominována i na žánrové ceny Anděl 2016.

Blanka Šrůmová, bývalá frontwomanka Tiché dohody, legen-
dární rockové skupiny 90. let, v roce 2014 ze své domovské kapely 
po mnoha letech definitivně odešla, a dnes ji lze vidět pouze jako 
zpěvačku Něžné noci.

Jan Sahara Hedl, kromě svého dřívějšího působení ve sku-
pině Precedens, publikoval svoje zatím poslední sólové album 
s názvem Matka Zebra před patnácti lety. Loni byl také nominován 
Radiem Beat na titul Osobnost roku.

Oba interpreti mají za sebou desítky úspěšných a mnohdy až 
legendárních alb.

Nový  repertoár je Saharový m návratem od big beatu k jeho ko-
řenům – k písničce jako příběhu. Náladově album působí jemně až 
komorně, vyznění písní s typický m saharovský m slovníkem odráží 
i ne vždy lehká období osobního života, který mi oba tvůrci Něžné 
noci prošli.

Kapela hraje ve složení: Ivan Kadaňka (bicí), Martin Schneider 
(basová kytara) a Ondřej Ekrt (kytara).

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
200 Kč. Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.
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Léto se již nezadržitelně blíží a s ním přibližuje také čas zaháje-
ní nové KULTURNÍ SEZONY 2018 - 2019. Pro návštěvníky KDJS 
Sedlčany jsme připravili opět dva předplatitelské cykly. 

Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2018 – 2019“ a v tomto 
cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadelních představení za vý-
hodnou cenu 1300 Kč (oproti samostatně nakupovaným předsta-
vením je to sleva cca 35 %). Takže jedno divadelní představení 
vychází přibližně na 185 Kč. 

Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE, 
SLOVA A HUDBY 2018 - 2019“. V nové sezoně Vám nabízíme opět 
čtyři pořady za velice příznivou cenu 550 Kč. V tomto případě vy-
chází cena za jedno představení na 138 Kč.

Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 2018 v před-

prodeji vstupenek v novém TIC na náměstí TGM v Sedlčanech. 
Telefonní kontakt je 318 821 158. Po delší době a zejména na 
žádost mnoha nových zájemců o předplatné v letošním roce ne-
budou rezervována současná místa majitelům letošních před-
platitelských průkazů. Kdo má zájem o „své místo“, tak si jej 

může zarezervovat v předprodeji v TIC a nakoupit později, anebo 
si jej zajistí včasným nákupem předplatného. Jsme rádi, že jsme 
dokázali zajistit zajímavé pořady za velmi příznivé ceny předplat-
ného. Tím se snažíme zajistit předplatitelům výrazně výhodnější 
ceny oproti jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Budeme se těšit 
na Vaši návštěvu, resp. návštěvy v nové kulturní sezoně.

Pokud máte zájem o zasílání pravidelných informací o akcích 
konaných v KDJS mailem, stačí poslat zprávu ze svého mailu 
na naši adresu kdjs@sedlcany.cz a do předmětu či textu zprávy 
napsat slovo „kultura“. My Vám následně pošleme mail, kterým 
vyřešíme nezbytný souhlas s užitím Vašeho mailu (tzv. GDPR) 
a poté Vám již budeme informace rádi a bezplatně posílat. O tuto 
službu je možné požádat rovněž osobně v kanceláři předprodeje 
v TIC na náměstí TGM a také v KDJS osobně nebo vhozením žá-
dosti s kontaktem a souhlasem dle GDPR do schránky umístěné 
ve vestibulu. Informace o pořadech rovněž najdete na naší webo-
vé stránce www.kdjs-sedlcany.cz. Informace lze najít i na našem 
Facebooku: www.facebook.com/kdjssedlcany, kde s námi můžete 
i komunikovat.

                         PŘEDPLATNÉ 2018 - 2019

Leden 2019 
12 LET S PANEM HORNÍČKEM

Aneb „Buď zpívejte anebo se ptejte“. Tento speciální vzpomín-
kový pořad vytvořený k 100. výročí narození pana Miroslava Hor-
níčka (10. 11. 1918) - šansonový recitál doplněný vzpomínkami, 
složený jednak z privátních nahrávek pořízených na společných 
vystoupeních na československých scénách a jednak z osobních 

Září 2018
VEČER HUDBY A POEZIE

V souladu s názvem pořadu uslyšíme výběr z poezie českých a 
francouzských básníků doplněný zajímavým výběrem hudebních 
děl (Debussy, Ravel, Mozart, Vivaldi). To vše v „klasickém pojetí 
tradičního večera poezie“.

Účinkují:
Jan ŠŤASTNÝ - umělecký přednes
Dana HEGEROVÁ - flétna
Vítězslav PODRAZIL - klavír

Listopad 2018
LÁSKA TO (NE)JSOU (JEN) PÍSMENA

Pořad je nový komorní recitál, v němž se skvělá herečka, zpě-
vačka a hudebnice Jitka Molavcová představí v komorním recitálu 
propojujícím šanson s osobitým humorem a poezií. O čem bude 
pořad převážně pojednávat je zřejmé již z jeho názvu.

Účinkují: 
Jitka MOLAVCOVÁ – recitace a zpěv
Petr OŽANA - klavírní doprovod

Březen 2019
ČTYŘI ŽENY KARLA IV.

Tento výjimečný pořad je dramatizací naučného vyprávění 
o vztazích velkého českého krále Karla IV. s jeho postupně tragic-
ky umírajícími čtyřmi manželkami. Pojednává také o politických 
i duchovních souvislostech jeho pohnutého života v přesahu do 
naší, moderní doby. Děj tohoto dramaticko - naučného vyprávění 
počíná vystavěním mostu mezi dobami. Dva barokní alchymisté 
a hudebníci studují Historii o Karlovi IV. od Prokopa Lupáče z Hla-
váčova z roku 1584 a další literární památky. Jsou jimi fascinováni 
a pochopí jejich trvalé poselství. Díky svému zalíbení ve starých 
manuskriptech objevují a svou hrou barokně tvořivě komentují 
i hudební památky z doby Karla IV. Nadšeným vyprávěním a zkou-
máním souvislostí vyvolávají zjevení císaře Karla IV. a jeho manže-
lek. Mezi nimi pak vznikají humorné i poetické manželské dialogy. 
Jan Potměšil cituje přímo z díla Karla IV. a Jitka Nerudová se po-
stupně převtěluje do všech čtyř královen.

Účinkují:
Jan POTMĚŠIL – Karel IV.
Jitka NERUDOVÁ – Blanka z Valois. Anna Svidnická, Anna Falc-

ká a Alžběta Pomořanská
Václav NÁVRAT, Přemysl VACEK – vypravěči a hudební alchy-

misté (barokní housle a arciloutna)

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2018 - 2019
vzpomínek šansoniéra Igora Šeba a pianisty Jiřího Toufara na 12 
let trvající pánské jízdy ve společnosti Miroslava Horníčka. 

Šansony v podání I. Šeba na klavír doprovodí Jiří Toufar. 

Účinkují:
Igor ŠEBO -  mluvené slovo a zpěv
Jiří TOUFAR - klavírní doprovod 
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Březen 2019
PRODANÁ NEVĚSTA, B. Smetana

Na naše jeviště se vrací nejklasičtější česká klasika – Smetanova Pro-
daná nevěsta - premiérována 30. května 1866 v pražském Prozatímním 
divadle. Tehdy ve dvou jednáních, bez mnohých dnes známých hudebních 
čísel, ovšem s operetně laděným kupletem Principála a Esmeraldy „Ten 
staví se svatouškem“ a s mluvenou prózou místo později vžitých recitativů. 
Tentokrát přinášíme skladatelovu verzi finální, jak k ní dospěl po třech ná-
vratech a mnohém pilování v letech 1866–1869. Poslední revize Prodané 
nevěsty byla premiérována 25. září 1870. Ač původně Smetana zamýšlel 
vytvořit lehkou, avšak kvalitní českou operetu, tak jeho tvůrčímu principu 
trvalé snahy po obsahové i formální dokonalosti díla můžeme děkovat za 
vznik jedné z nejpopulárnějších a nejhranějších českých oper vůbec. V této 
divadelní sezoně bude toto slavnostní představení zahajovat 55. ročník Hu-
debního festivalu Sukovy Sedlčany.

V režii Zbyňka Brabce hrají: operní soubor, orchestr a solisté Severočes-
kého divadla Ústí nad Labem.

Únor 2019
FRIDA KAHLO, Jakub Maceček

Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. Frida během svého 
života prošla mnoha těžkými zkouškami, ale nikdy neztratila chut‘ žít dál. 
Její milostné eskapády s mnoha slavnými muži i ženami své doby nemohly 
zůstat bez odezvy veřejnosti. Společně s Fridou projdeme nejen jejím živo-
tem, ale také dějinným obdobím, které utvářelo dnešní svět. 

V režii Jakuba Macečka hlavní roli hraje a zpívá Světlana Nálepková, dále 
hrají Martin Sochor a Miroslav Pěknic. Představení živě doprovází hudební 
soubor Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara. Nové české texty původ-
ních písní napsal Michal Svatý. Uvádí umělecká agentura FDA Praha.

Listopad 2018: 
DŮM NA NEBESÍCH, Jiří Hubač

Stárnoucí žena Klára, pracující v bufetu na nádraží, sní svůj sen, že si 
odkoupí dům, kde bydlí v nájmu - pojmenovala si ho Dům na nebesích. 
Stará se o majitelku, starší nemocnou paní - ta jí přislíbila, že jí dům prodá, 
pokud se o ni bude starat. Klára vzorně pečuje i o svoji rodinu - bratra Fan-
du, který si nečekaně přivádí nevěstu, dívku která si nese životem ošklivý 
zážitek, a otce, kterého dohánějí hříchy v podobě bývalých milenek a dětí…

V režii Petra Svobody uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

Prosinec 2018: 
ŘEDITELSKÁ LÓŽE, Arnošt Goldflam

Příběh přátelství dvou herců, kteří spolu tráví čas a vzpomínají na své 
lásky, úspěchy i prohry, na prchavý čas divadelního života. Klauni, staří 
komedianti, Learové a Hamleti... tak by se možná dali nazvat dvě ústřední 
postavy inscenace. Co je to vlastně ředitelská lóže? Kdo v ní sedí?

V režii Arnošta Goldflama hrají: Stanislav Zindulka a Alois Švehlík.
Uvádí umělecká agentura FDA Praha.

Září 2018
SEXTET, Kryzstof Jaroszynsku

Nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne vždy je 
však s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co, člověk si zvykne na 
leccos – hlavně, když se to bere s humorem.

V režii Gustava Gillara hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, Kateřina 
Urbanová, Matěj Merunka, Uvádí DIVADLO METRO Praha.

Říjen 2018
ÚČA MUSÍ PRYČ!, Lutz Hubner

Hra se odehrává na podzim v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět 
rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí 
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají 
děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky 
nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvo-
lat. Pět rodičů je pět rozdílných charakterů - zatrpklý nezaměstnaný, který je 
neustále za zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka 
a manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa ško-
ly kvůli práci. Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům 
zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým způsobem problémové 
a zdrojem nepokojů ve třídě.

V režii Thomase Zielinskoho hrají: Igor Chmela, Petra Špalková, Linda 
Rybová, David Prachař, Kateřina Winterová a Jana Janěková ml. 

Uvádí DIVADLO VERSE Praha.

Duben 2019
DEBURAU, L. Smrčková & P. Khek

Životní příběh nejslavnějšího mima s českými kořeny. Jean Gaspard De-
burau, 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 hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav.
Hrají: Radim Madeja, Svatava Milková, Malvína Pachlová, Milan Ligač, 

Petr Prokeš, Ivo Theimer, Lucie Matoušková, Oldřich Vízner, Libor Stach 
a Michal Kopčan. Orchestr řídí a na klavír hraje Jakub Šafr.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2018 - 2019



pátek 1. června ve 20 hod.
film Francie – drama, komedie (2018), 100 min. GANGSTERDAM
 Bláznivá komedie vypráví o partě mladých lidí, která se zaplete 
do pašování drog v Amsterdamu. Z nepřístupné dívky se vyklu-
be poslíček drogového gangu. V touze najít klíč k jejímu srdci se 
bytostný slušňák vydává po nebezpečné pašerácké stezce. Hrají 
K. Adams, M. Azem, I. Mosseri, M. Walravens a další. Vstupné 90 
Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 8. června ve 20 hod.                             DVD prem. 23.5.18
film USA – drama ( 2018), 100 min.                  KOLO ZÁZRAKŮ
Dramatický příběh vášně, násilí a zrady natočený režiserem W. 
Allenem. Ginny je bývalá herečka, která nyní pracuje jako servírka. 
Její manžel Humpty se rád napije a pak bývá hrubý. Nedávno se    
k nim nastěhovala  Humptyho dcera Carolina, která se potřebuje 
ukrýt před gangstery i FBI... Hraje K. Winslet, J. Belushi, J. Temple 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

M. Čekal (kino@sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

PROGRAM KINA - ČERVEN

pátek 15. června ve 20 hod.                           DVD prem. 21.6.18
film Itálie – komedie (2018), 100 min.      PROFESOŘI ZLOČINU
Univerzita je škrtla. Drogové podsvětí přivítalo. Pietro je vzdělaný, 
slušný, bezúhonný univerzitní výzkumník, který potřebuje prodlou-
žit smlouvu. Namísto podpisu však univerzita místo zrušila i dal-
ším zaměstnancům. S ostatními se rozhodne k netradičnímu ře-
šení: vynálezu chytré drogy, která není zakázaná italským právem. 
Hraje L. De Rienzo a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
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sobota 9. června ve 20 hod.                             DVD prem. 1.6.18
film Česko – dokument (2018), 81 min.           PLANETA ČESKO
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodruž-
ství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První celove-
černí film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technolo-
giím zcela zblízka fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom 
začíná hned za vašimi dveřmi. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.  neděle 3. června v 15 hod.                             DVD prem. 10.5.18

film USA – animovaná dobrodružná komedie (2018), 108 min. 
FERDINAND

Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku. Nina a Ferdinand jsou největší 
kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvlášt-
ní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to 
pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, 
ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do délky i do šířky.  
Vstupné 90 Kč.

sobota 2. června ve 20 hod.
film F, N – akční, thriller (2018), 105 min.                    RENEGÁTI
Když jste členem speciálního komanda mariňáků, každá operace 
je životu nebezpečná mise. Právě taková je i akce, do které se ve 
válkou zdecimované Bosně vydává skupina pěti renegátů, aby ze 
dna jezera vyzvedla nacistický zlatý poklad v hodnotě několika sto-
vek milionů dolarů... Hraje J.K. Simmons, S. Stapleton, S. Hoeks 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 16. června ve 20 hod.
film Austrálie – dokument (2018), 74 min.                           HORA
Hora je filmem pro velké plátno, synergií smyslů a testamentem 
za všechny, kteří nedokázali zdolat absolutní vrchol, ale aspoň se 
vydali po cestě vzhůru. Spojení nadpozemských obrazů, ze kterých 
dostanete závrať, mocné hudby Australského orchestru a hladivé-
ho hlasu W. Dafoea je zážitkem, na nějž se nezapomíná. Vstupné 
80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 14. června ve 20 hod.
KOLEKCE KRÁTKÝCH FILMŮ

Po roce opět nabídneme výběr z krátkých filmů, o který se postará 
Ondřej Kymla, délka cca 130 min.

pátek 22. června ve 20 hod.
film Francie – komedie, drama (2018), 88 min. 

NĚKDO TO RÁD ZAHALENÉ
Ahmad a Leila studují politologii. Po studiu chtějí odjet do New 
Yorku, kde chtějí absolvovat stáž v OSN. Když se Leilin starší bratr 
vrátí z dlouhého pobytu v Jemenu, který ho radikálně změnil, roz-
hodne se, že mladý pár za každou cenu rozdělí. Chce-li Armand 
ještě Leilu vidět, musí se převléci za ženu a obléci si nikáb, celotě-
lový závoj... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 23. června ve 20 hod.                         DVD prem. 10.5.18
film Francie – výpravný (2018), 102 min.                       GAUGUIN
Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu 
i přátele, aby se v roce 1891 usadil na exotickém ostrově Tahiti, 
aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy. Zdánlivý ráj se ale mění 
v místo samoty a chudoby. Poznává zde domorodou krásku Tehu-
ru, která se stává jeho ženou i múzou. Hraje Vincent Cassel a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 30. června ve 20 hod.                         DVD prem. 15.5.18
film Česko – romantický thriller (2018), 100 min.       HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de 
Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným 
štěstím i stravující vášní. Baron se vrací z cest po světě, aby ob-
novil rybníky na svém panství. Středem jeho zájmu se stane ne-
spoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka... Hraje K. Dobrý, 
S. Zmrzlá a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 29. června ve 20 hod.
film USA – erotický thriller (2018), 105 min. 

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Nenechte si ujít vyvrcholení. Padesát odstínů vstupuje do třetí zá-
věrečné fáze. Anastasia a Christian se dobrovolně zřekli své svo-
body a před svatebními svědky řekli rozhodné „ano“. Žít šťastně až 
do smrti jim ale nebude dopřáno a hrdiny čeká několik nečekaných 
a nepříjemných překvapení. Hrají J. Dornan, D. Johnson, M.G.Har-
den a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
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od 7. 6. do 30. 6.                                              VÝSTAVA

Kdo maluje, nezlobí 
aneb Arteterapie po Sedlčansku

výstava Kurzu Lukáš

Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním cent-
ru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém školním roce. 
Kurz pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny Tauberové 
a schází se v sobotu dopoledne vždy 1x za čtrnáct dní. První kres-
lení v novém školním roce bude 6. 10. 2018 od 9 hod. Za kurz se 
nic neplatí a je vhodný zvláště jako příprava k přijímacím zkouškám 
nebo jen tak pro relaxaci. Noví zájemci jsou vítáni. Výstavu si mů-
žete prohlížet v provozní době knihovny od 7. 6. do 30. 6. 2018.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplánova-
né jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce 
vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají 
i malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpoví-
me v knihovně. Téma měsíce června: Krajové názvy jídel

od 1. 6. do 30. 6.                                          MĚSÍC PRO RODINU

Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny 
nemusí být otrava ani nuda – 11. ročník

PROGRAM:
Od 1. 6. do 30. 6. 2018 – probíhá přihlašování všech dětí 

a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, te-
tička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administrativního 
poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).

Od 1. 6. do 30. 6. 2018 – Máte rádi zvířata? Pomozte jim 
s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj domov 
přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí Domov Fauny a nejsou 
v něm umístěni pouze psí kamarádi, ale i různá jiná zvířata, která 
potřebují naši pomoc. Můžete jim po celý červen k nám do knihov-
ny přinášet suché psí krmivo (ne k vaření), nepotřebné deky (ne 
prošívané nebo s umělým vláknem) a suché pečivo (ne plesnivé). 

Pátek 1. 6. 2018 od 13.30 hod.
HRAJEME DESKOVKY: odpoledne určené pro všechny věkové 

kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně exis-
tují a jak se hrají? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihov-
ny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

Středa 6. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dět-

mi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.

Pátek 8. 6. 2018 od 13.30 hod.
HRAJEME DESKOVKY: odpoledne určené pro všechny věkové 

kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně exis-
tují a jak se hrají? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihov-
ny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

Pondělí 11. 6. 2018 od 10 hod.
BARVY V LIDOVÝCH POHÁDKÁCH: výtvarná dílna pro rodiny 

s malými dětmi. 

Pondělí 11. 6. 2018 od 16 hod.
UŽ VÍME, JAK TO DOPADLO: slavnostní vyhodnocení 14. roč-

níku Čtenářské ligy. 
V letošním roce s podtitulem Sedlčaňáci umí! Pro všechny sou-

těžící a jejich (nejen) rodinné fanoušky.  
Slavnostní vyhlášení soutěže doplní setkání se Sedlčaňákem, 

který fakt umí. Přijďte se sami přesvědčit!

Středa 13. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dět-

mi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.

Čtvrtek 14. 6. 2018 (2. ZŠ Propojení Sedlčany) od 9.00 hod. 
a 10.30 hod. 

KRČÍNOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY: slavnostní uzavření 
celoročního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Společně se sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušní-
ky a samozřejmě s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního 
školního roku.

Pátek 15. 6. 2018 od 13.30 hod.
HRAJEME DESKOVKY: odpoledne určené pro všechny věkové 

UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
Od 2. 7. do 13. 7. 2018 bude z důvodu revize knihovního fon-

du KNIHOVNA UZAVŘENA. Prosíme čtenáře, aby s tímto faktem 
počítali a „duševní potravou“ se předzásobili včas.

O prázdninách bude následně provozní doba omezena jako kaž-
dý rok. Děkujeme za pochopení.

Prázdninová provozní doba:
Pondělí 9 – 18
Úterý  9 – 18
Středa  9 – 18

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186, 725 826 122

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

od 7. 6. do 31. 8.                                              VÝSTAVA

Výstava „na chodbě“:
Sedlčanské střípky

Od 7. 6. do 31. 8. 2018 budou na chodbách budovy, ve které 
knihovna sídlí, vystaveny příběhy a ilustrace k nim, které vytvá-
řeli žáci 4. tříd sedlčanských základních škol. Projekt se jmenuje 
Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři a všichni, kteří výstavu uvidí, 
mohou hlasovat, který příběh a která ilustrace se jim nejvíce líbí. 
Na podzim výsledky anketního hlasování slavnostně vyhodnotíme 
spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.
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Kluby v komunitním centru
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se 
přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 24. 6. 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: 9. 6. a 23. 6. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně exis-
tují a jak se hrají? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihov-
ny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

Pátek 15. 6. 2018 od 15 hod.
TURNAJ V PEXESU: tradiční červnový souboj se soupeři 

a s vlastní pamětí v pexesu. Hrát mohou všichni bez rozdílu věku.

Středa 20. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dět-

mi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.

Čtvrtek 21. 6. 2018 (1. ZŠ Sedlčany) od 8.00, 9.15 hod. 
a 10.30 hod. 

KRČÍNOVA SLAVNOST PRO PRVŇÁČKY: slavnostní uzavření 
celoročního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Společně se sedlčanskými prvňáčky, jejich rodinnými příslušní-
ky a samozřejmě s jejich učitelkami můžete oslavit konec prvního 
školního roku.

Pátek 22. 6. 2018 od 13.30 hod.
HRAJEME DESKOVKY: odpoledne určené pro všechny věkové 

kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně exis-
tují a jak se hrají? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihov-
ny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

Sobota 23. 6. 2018 od 19.30 hod.
SVATOJANSKÁ NOC aneb POLETÍME S BROUČKY: zábavný ve-

čer pro celé rodiny, který začne v 19.30 hod. průvodem od knihov-
ny na náměstí. 

Společně oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme, že 
průvod se bude hemžit broučky s lampionky, a to malými i vel-
kými.

Samozřejmě budeme také plést věnečky z vonného kvítí, možná 
i chlapcům hlavy a třeba na nás bude čekat i další překvapení... 

Na náměstí nás čeká představení Hrnečku vař! Divadelní spo-
lečnosti Kejklíř.

Představení obsahuje v  zábavné a srozumitelné podobě třič-
tvrtěhodinový výběr z pohádek Stolečku, prostři se!, Hrnečku, 
vař!, O kohoutkovi a slepičce, Strejček Příhoda, Červená Karkulka, 
O Smolíčkovi či Otesánek.

„Pojďte a přistupte, neboť jen tady uzříte, to co jinde nespatříte! 
Uvidíte věci nevídané, uslyšíte věci neslýchané. Celý svět v jediné 
bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theatrum mundi ne-
boli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, 
k poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže 
i kmetů.“

V případě deště se program uskuteční v knihovně. 

Neděle 24. 6. 2018 od 16.30 hod. – Chrám sv. Martina Sedl-
čany

KONCERT SMÍŠENÝCH SBORŮ V CHRÁMU SV. MARTINA: 
koncert sedlčanského a pelhřimovského Záboje.

Oba Záboje vznikly ve stejném roce a v roce letošním slaví již 
156. narozeniny. Zpívají repertoár složený zejména z úprav lido-
vých i soudobých písní, spirituálů, duchovní hudby malých forem 
a klasické sborové tvorby.

Program:
Sedlčanský smíšený sbor Záboj:
Truvérská mše (Petr Eben) 
Pelhřimovský smíšený sbor Záboj:

Anděle Boží (upr. J. Pavlica), Tebe poem (liturgická skladba), 
Viene alla sera (J. Engelhart), Alta Trinita Beata (italský anonym), 
Irish Blessing (tradiční irská), Hlas domova (A. Tučapský), Už 
z hor zní zvon (Amazing Grace), Já se těším do nebe (tradicionál), 
Alleluia (Gordon Young)

Na závěr oba sbory společně zazpívají známý sbor Židů z opery 
Nabucco.

Pondělí 25. 6. 2018 od 10 hod.
OBEJMI MĚ, PROSÍM: program pro rodiny s malými dětmi in-

spirovaný stejnojmennou knihou Przemyslawa Wechterowicze.
Společně rozehrajeme příběh dvou medvědů, kteří mají všechny 

ve svém lese rádi. Jak se to pozná? Přijďte a zjistíte sami.

Středa 27. 6. 2018 od 17 hod.
HAJÁNEK: podvečerní čtení, vhodné pro rodiny s menšími dět-

mi. V červnu se začteme do knížek Daniely Krolupperové.

Pátek 29. 6. 2018 od 13.30 hod.
HRAJEME DESKOVKY: odpoledne určené pro všechny věkové 

kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně exis-
tují a jak se hrají? Máte chuť některé vyzkoušet? Přijďte do knihov-
ny a seznámíte se s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

Na horním snímku pelhřimovský Záboj, dole sedlčanský.
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Městské muzeum Sedlčany
Tyršova 136, 264 01 Sedlčany

www.muzeum-sedlcany.cz
tel./fax: 318 821 240

otevírací doba: leden-březen 
ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12 a 13-16
duben-květen ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16

SO: 9-12, NE: 13-16
červen a září ÚT-NE: 9-16 (ST do 17 hod.)

červenec-srpen PO-NE: 9-16 (ST do 17 hod.)
říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: 13-16

AKCE MUZEA - ČERVEN 2018
do středy 13. června                                            VÝSTAVA

75. výročí vystěhování Sedlčanska 
v letech 1943 - 45

Městské muzeum Sedlčany vás zve na výstavu věnovanou 
smutnému období našich nedávných dějin. Návštěvníci si mo-
hou prohlédnout mnoho kvalitních dobových materiálů, fotografií 
a dokumentů. Součástí výstavy je řada originálních trojrozměr-
ných předmětů, navozujících dobovou atmosféru období druhé 
světové války.

POZOR ZMĚNA: Výstavu můžete navštívit pouze do středy 13. 
června.

Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME:

od čtvrtka 21. června od 18 hodin                                  VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a fórum Kostky.org pořádají výstavu

SVĚT Z KOSTEK
Modely reálných i fiktivních budov, vozidel a další.
Vystavené modely pocházejí z dílen sběratelů a fanoušků sta-

vebnice LEGO.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 21. června od 18 hodin.
Vstup zdarma.



RŮZNÉ

Potřeba názvů nových ulic vybízí ke sma-
zání dluhu, který v Sedlčanech exituje vůči 
obětem 2. a částečně 3. odboje. Proto do 
skupiny nově budovaných ulic v lokalitě Za 
Háječkem byly na návrh člena městského 
zastupitelstva Jaroslava Nádvorníka přija-
ty následující názvy:

Manželů Rebcových – ulice, která povede 
okolo pozemku pana Pajla ven z města k Příčo-
vům. Augustin Rebec (30. 07.1905 – 24.10.1942) 
pocházel z tradiční nožířské rodiny v Sedlčanech, 
bratr Vilém a Jaroslav (nožířství REBEC, později 
u zrodu KDS). Augustin se oženil s Boženou Po-
čepickou (3. 7. 1907 – 24.10.1942) z rodiny hos-
tinských (vedle občerstvení Janouch), odešli do 
Mělníka; založil výrobnu a prodejnu nožů v Mělní-
ku. Byl členem a náčelníkem mělnického Sokola, 
všestranný sportovec a cvičitel.

Zapojil se do odbojové skupiny JINDRA. Po-
máhal shromažďovat větší množství zbraní, 
s manželkou zásobovali vlastence žijící v ilega-
litě a parašutisty ukrývající se v Praze. Získával 
zpravodajské informace pro paraskupinu Silver 
A ve Velké Británii. V červenci 1942 byli zatčeni 
a odsouzeni k trestu smrti. Při krutých výsleších 
neprozradil jména dalších, např. Bohuslava Bub-
níka, který výslechy přežil a kterému v říjnu 2008 
prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garigua 
Masaryka II. třídy za poskytnutí pomoci parašu-
tistům skupiny Anthropoid. Byl popraven se svou 
manželkou Boženou spolu se 262 rodinnými pří-
slušníky a spolupracovníky čs. parašutistů.

Rebcovy děti - Mirek, v době popravy rodičů 8 
roků, a Jana dva a půl - se dostaly do Kinderhei-
mu Jenerálka v Šáreckém údolí a potom Svatobo-
řic u Kyjova. Janu potom adoptovala rodina bratra 
Jaroslava, vyrůstala u nich, (později provdaná 
Benešová), dodnes žije v Sedlčanech, Miroslav 
již po smrti.

Amerických letců – ulice (2972/1) kolmá na 
Manželů Rebcových, povede v budoucnu směrem 
k Církvičce, kde je symbolický hrob amerických 
letců. 17. dubna 1945 sestřeleny v prostoru Pro-
senická Lhota-Luhy-Hradišťko dva bombardéry B 

Koho připomenou názvy nově budovaných sedlčanských ulic?
17G z první formace 109 bombardérů, která pře-
létla Příbram, Prahu a směřovala na cíl útoku na 
nádraží v Ústí nad Labem. Sestřelení si vyžádalo 
17 mrtvých; letci buď zahynuli v troskách nebo 
byli zastřeleni při seskoku či krátce po něm, nebo 
byli popraveni po bití a výslechu na Konopišti. Ze 
dvou osádek bombardérů válku přežili tři letci.

Ostatky vojáků byly vyzdviženy z hromadného 
hrobu na Konopišti ještě na jaře 1945, vojáci, 
kteří zemřeli v troskách, byli pohřbeni na hřbitově 
v Sedlčanech; i jejich ostatky byly v roce 1948 
exhumovány a odvezeny do USA. 

Balabánova – ulice kolmá na Manželů Reb-
cových směrem k Příčovské.

Josef Balabán (5.6. 1894 – 3.10.1941) se na-
rodil na samotě u Obor v rodině hajného. Později 
se přestěhovali do Sestrouně a pak do Sedlčan. 
Základní vzdělání získal v letech 1905 až 1908 
na měšťanské škole v Sedlčanech. Poté se vyučil 
strojním zámečníkem v Sedlčanech u fy Bartoš 
v Kašparce.

Za 1. války byl legionářem, po válce se stal 
profesionálním vojákem, po okupaci příslušní-
kem odbojové organizace Obrana národa a její 
zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři 
králové (Heilige drei Könige, krycí název daný 
gestapem). Další členové pplk. Josef Mašín a št. 
kpt. Václav Morávek. Skupina se zaměřovala na 
sběr zpravodajských informací, přípravu a pro-
vádění sabotážních a diverzních akcí. Zároveň se 
podílela na udržování spojení s československou 
exilovou reprezentací. Vrcholem činnnosti Tří krá-
lů byly dva bombové atentáty provedené v Berlíně 
(výbuch v ministerstvu letectví leden 1941, atentát 
na Heinricha Himmlera únor 1941, kterému unikl 
zcela náhodou). Balabán uvedl do provozu vlastní 
vysílačku známou pod krycím názvem Sparta II. 
Kvůli konfidentovi byl 22. 4. 1941 po krátké pře-
střelce dopaden. Při mučení gestapem nic nevy-
zradil a díky dezinformacím získal čas pro Mašína 
a Morávka, těm se podařilo přemístit vysílačku 
a tím pokračovat dál v činnosti. Při 1. stanném 
právu byl 3. 10. 1941 v Praze-Ruzyni popraven.

V roce 1946 byl in memoriam povýšen do hod-
nosti plukovníka, v roce 1947 potom do hodnosti 
brigádního generála. V květnu 2005 byl povýšen 
do hodnosti generálmajora. 

Pešatova -  ulice kolmá na Balabánovu; Ja-
roslav Pešata (11. 7. 1912 – 6. 3. 1954) pochází 
z Duchcova, stal se učitelem. Po záboru severo-
českého pohraničí odešel do Sedlčan, kde se spo-
jil s ilegálním protifašistickým hnutím v sokolské 
skupině JINDRA, po vystěhování v roce 1943 
působil v Sedleci-Prčici, kde byl znovu zapojen 
v odboji a v závěru války byl příslušníkem par-
tyzánské brigády Táborité. Od 5.5.1945 se spolu 
se svými spolupracovníky podílel na osvobození 

oblasti, zadržel několik prominentních nacistic-
kých veličin. Měl se stát předsedou tamního re-
volučního národního výboru, ale na konci května 
1945 se vrátil do Duchcova. Zde byl dál aktivním 
sportovcem, přivedl oddíl volejbalistů do I. ligy, 
ale uplatňoval se i jako vedoucí sokolských tá-
borů. Jako župní náčelník byl jedním z hlavních 
organizátorů posledního župního a posléze i XI. 
všesokolského sletu v roce 1948. 

Zatčen byl Státní bezpečností při vyučování 
2. 4. 1953 v budově duchcovského gymnázia. Byl 
údajným hlavním aktérem případu Oktáva (ilegál-
ní skupina Jaroslava Pešaty) zinscenovaným Stát-
ní bezpečností. Jeho cílem byla faktická likvidace 
Sokola na Teplicku. Vyšetřovateli Stb byl umlácen 
k smrti ještě před započetím procesu. V průběhu 
přelíčení u krajského soudu v Ústí nad Labem byla 
jeho smrt zatajena, i manželku o ní informovali se 
zpožděním. Nesměl mít parte ani normální občan-
ský pohřeb. 

Jaroslav Pešata byl pro žáky sedlčanské měš-
ťanské školy vzorem jako tělocvikář a pro širší 
okolí jako sokol, později i jako odbojář.

Příčovská – sice „mimo systém“  navrhova-
ných pojmenování, ale logicky převažuje přednost 
geograficky-orientačního pojmenování.

Názvy ulic symbolizují osobnosti, které jsou 
buď místní, nebo zde nějakou dobu žili, či na 
území Sedlčanska položili v boji život. Jsou mezi 
nimi ti, kteří svými  postoji, vlastenectvím a od-
vahou bojovali proti nacistické nadvládě nebo 
komunistickému režimu a jejich přesvědčení 
a osobní angažovanost je stála život. 

Jako každoročně se uskutečnila jarní výroční 
schůze místní organizace svazu tělesně posti-
žených, kterou velmi svědomitě všichni členové 
výboru připravili. Schůze se členové zúčastnili 
v hojném počtu. Na tuto schůzi byl pozván pan 
Ing. Jiří Buriana starosta Sedlčan a senátor. Lé-
kař záchranné služby Sedlčany MUDr. Jaroslav 
Machovský zaujal přednáškou o první pomoci. 
Zajímavá byla prezentace firmy DMA o kompen-
začních pomůckách a novinkách pro zdravotně 
postižené. Dále vystoupila paní Fišerová pro slu-
chově postižené a paní Mgr. Věra Skálová, jejíž 
oddělení je k dispozici každý všední den. Další 
akcí letošního jara bude jednodenní vlastivědný 
výlet do Prahy, kde navštívíme Letohrádek Hvězda 
a Břevnovský klášter, následně se několik členů 
zúčastní rekondičního pobytu v Sezimově Ústí 
v hotelu MAS. V srpnu pojedou na rekondice do 
Soběšic u Sušice hotelu Pod Hořicí. V září se po-
jede na Slovensko do lázní Bojnice. Marie Trčková

OZNÁMENÍ
Dne 11. června od 9 hod. se ve Spole-

čenském sále KDJS uskuteční 6. setkání 
poskytovatelů sociálních služeb a služeb 
souvisejících se sociální oblastí v regionu 
Sedlčanska. Setkání je organizováno z potřeby 
vzájemně se informovat o aktivitách a aktuálním 
dění v jednotlivých institucích, je příležitostí 
k seznámení se s novými poskytovateli sociálních 
služeb, případně jejich představiteli či zástupci. 
Město Sedlčany si Vás tímto dovoluje pozvat – 
účast veřejnosti je vítána.

Informace ze Svazu tělesně 
postižených Sedlčany
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ú. a obci Sedlčany (lokalita – ul. Tyršova, přípojka pro 
parc. č. 124/4 ve vlastnictví Maranatha, z. s., se síd-
lem Praha, Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4); (v sou-
boru výroků usnesení RM 86-1439/2014-2018).

Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a vy-

dat Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 
č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, 
kterou by se zároveň zrušila Obecně závazná vyhláška 
města Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší doby 
nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva 
města Sedlčany, označeným ZM 243/2014-2018 ze 
dne 26. února 2018 a s ohledem na naléhavý obecný 
zájem, zároveň výjimečně stanovit dřívější účinnost 
této Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany na den 
25. května 2018 (RM 86-1441/2014-2018).

Rada města Sedlčany udělila souhlas: 
▪ příspěvkové organizaci Mateřská škola Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, a to podle 
ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, aby část svého Rezervního 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 86/2014-2018 dne 2. května 2018

fondu, který příspěvková organizace tvoří, použila 
k posílení Fondu investic, a to v žádané částce ve výši 
464.077,00 Kč (RM 86-1443/2014-2018);
▪ k využití prostředků Fondu investic, který je 

tvořen Mateřskou školou Sedlčany, Šafaříkova č. p. 
1070, 264 01 Sedlčany, příspěvkovou organizací, ve 
výši čerpání částky 464.077,00 Kč za účelem nákupu 
šesti kusů herních sestav na vybavení Centrálního 
pracoviště (v částce 176.592,00 Kč) a obou Odlou-
čených pracovišť Mateřské školy Sedlčany (Odlou-
čené pracoviště Sokolovská v částce 138.936,00 
Kč; Odloučené pracoviště Severní sídliště v částce 
148.549,00 Kč) a za účelem jejich instalace do ven-
kovních prostor zahrad (RM 86-1444/2014-2018);
▪ s pronájmem nebytových prostor (jedna míst-

nost o výměře 29 m2 podlahové plochy), které jsou 
situovány v prvním patře objektu Sokolovny Sedl-
čany, na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 
01 Sedlčany, za blíže specifikovaných podmínek, 
předloženým návrhem smluvního ujednání o užívání 
nebytových prostor v budově Sokolovny Sedlčany, 
uzavíraným mezi správcem objektu, příspěvkovou 
organizací Sportovní areály Sedlčany a fyzickou oso-

(dokončení z předchozí strany) bou, a to za účelem provozování hudební zkušebny 
(RM 86-1454/2014-2018).

Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ o výběru zhotovitele na stavební akci pod ná-

zvem „Elektro instalace 1. ZŠ“, kterým je firma STR-
NAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká 
č. p. 1157, 264 01 Sedlčany; IČ 28252772, za na-
bídnutou cenu ve výši 298.090,88 Kč (bez DPH), 
62.599,09 Kč (DPH 21 %), tj. celkem za 360.689,97 
Kč (cena s DPH); (v souboru výroků usnesení RM 86-
1451/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. 
Jiřího Buriana, starostu města:
▪ uzavřením smluvních ujednání s firmou STRNAD 

elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 
1 157, 264 01 Sedlčany; IČ 28252772 na provedení 
rozpočtované stavební akce pod názvem „Elektro in-
stalace 1. ZŠ“ (RM 86-1452/2014-2018);
▪ uzavřením projednaných smluvních ujednání 

(Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpo-
ry z rozpočtu města Sedlčany na činnost subjektů ob-
čanské společnosti v roce 2018); (v souboru výroků 
usnesení RM 86-1455/2014-2018).

Zastupitelé města Sedlčany přijali celkem 22 sou-
borů výroků usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 
a to v následném členění - soubor anonymizovaných 
usnesení (volební období 2014 – 2018):

ZM vzalo na vědomí:
▪ zprávu přednesenou Ing. Vojtěchem Hlaváčkem, 

o kontrole plnění usnesení ze zasedání Zastupitel-
stva města Sedlčany, které se konalo dne 26. února 
2018, a to v plném rozsahu bez připomínek (usnesení 
250/2014-2018);
▪ zprávu přednesenou Ing. Vojtěchem Hlaváčkem, 

o jednání a činnosti RM za uplynulé období v uzavře-
ném intervalu dní 27. února až 14. května 2018, ve 
kterém se v termínech dne 7. března 2018, dne 21. 
března 2018, dne 4. dubna 2018, dne 18. dubna 2018 
a dne 2. května 2018 konala řádná zasedání tohoto 
orgánu města Sedlčany (usnesení 251/2014-2018).

ZM přijalo a schválilo:
▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky hospoda-

ření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-11 za 
rok 2017“, a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhod-
nému datu účetního období dne 31. prosince 2017 
jsou ve výši 189.046,61 tis. Kč (což představuje 
99,80 % schváleného předpokladu RO č. 11/2017) 
a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2017 jsou 
ve výši 162.950,53 tis. Kč (což představuje 94,89 % 
schváleného předpokladu RO č. 11/2017); (usnesení 
252/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkou-

mání hospodaření města Sedlčany za rok 2017 
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(usnesení 253/2014-2018);
▪ účetní závěrku města Sedlčany za rok 2017, která 

je součástí „Zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 
2017“ (usnesení 254/2014-2018);
▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2018. Ur-

čená výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smy-
slu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku 
a přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku 
a zařazení do účetních odpisových skupin vycháze-
jících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace 
stavebních děl „CZ-CC“. Způsob odepisování – rov-
noměrný (usnesení 255/2014-2018);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-

tace pro účely „podpory sportovní činnosti spolku TJ 
TATRAN SEDLČANY, z. s.“, a to subjektu TJ TATRAN 
SEDLČANY, z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 
150, Sedlčany, IČ 00663468, ve výši 671.000,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 256 a/2014-2018);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-

tace pro účely „zajištění sportovní činnosti TJ Sokol 
Sedlčany“ a to pro subjekt Tělocvičná jednota Sokol 
Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 
264 01 Sedlčany, IČ 61101052, ve výši 70.000,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 256 b/2014-2018);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-

tace pro účely „činnosti spolku, rozvoje a prezentace 
sportu v regionu a práce s mládeží“ a to pro subjekt 
Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem 
Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČ 
61903779, ve výši 60.000,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení 256 c/2014-2018);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-

tace pro účely „podpory sportujících dětí a mládeže 
v oblasti komerčního a sportovního aerobiku“ pro 
subjekt Alena Novotná, z. s. se sídlem Sedlčany, Za-
hradní č. p. 575, IČ 02166437, ve výši 35.000,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 256 d/2014-18);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace pro účely „podpory celoroční činnosti Centra 
Ochrany fauny ČR Hrachov na Sedlčansku“ a to pro 
subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., se sídlem Hra-
chov č. p. 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČ 
67778585, ve výši 80.000,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 256 e/2014-2018);
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, kte-
rou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města 
Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší doby noční-
ho klidu, schválená usnesením zastupitelstva města, 
označeným ZM 243/2014-2018 ze dne 26. února 
2018 (v souboru výroků usnesení 257/2014-18); 
▪ nový název ulice na území města Sedlčany, kte-

rá bude označena názvem „Příčovská“ – silnice č. 
III/10233 od hranice křižovatky s ulicí Havlíčkovou 
směrem na obec Příčovy až na hranici obce Sedlčany 
(usnesení 258 a/2014-2018);
▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která 

bude označena názvem „Manželů Rebcových“ – nově 
budovaná ulice od hranice křižovatky s ulicí U Háječ-
ku podél areálu minigolfu na hranici rozvojové zóny 

(pokračování na další straně)
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směrem na Příčovy (usnesení 258 b/2014-2018);
▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která 

bude označena názvem „Balabánova“ – nově budo-
vaná ulice od hranice křižovatky s ulicí Příčovská až 
na hranici křižovatky s ulicí „Manželů Rebcových“ 
(usnesení 258 c/2014-2018); 
▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která 

bude označena názvem „Pešatova“ – nově budovaná 
ulice od hranice křižovatky s ulicí „Balabánova“ na 
hranici rozvojové zóny směrem na Příčovy (usnesení 
258 d/2014-2018);
▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která 

bude označena názvem „Amerických letců“ – nově 
budovaná ulice od hranice křižovatky s ulicí „Man-
želů Rebcových“ na hranici rozvojové zóny směrem 
k sedlčanskému hřbitovu (usnesení 258 e/2014-18);
▪ směnu pozemků realizovanou mezi městem Sedl-

čany a společností N. L. LIGNUM, spol. s r. o., takto: 
a) Společnost N. L. LIGNUM, spol. s r. o., převede 
do vlastnictví města (resp. smění) pozemky, tj. díl „j“ 
o výměře 11 m2, lesní pozemek, oddělený z pozemku 
parc. č. 2263 (viz geometrický plán č. 2543-82/2017 
z 1. dubna 2018, schválený Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 
10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), poze-
mek parc. č. 2202/3 o výměře 746 m2, parc. č. 2202/6 
o výměře 124 m2, parc. č. 2247/2 o výměře 236 m2, 
parc. č. 2202/4 o výměře 43 m2, díl „a“ o výměře 67 
m2, oddělený z parc. č. 2202/2 (viz geometrický plán 
č. 2544-83/2017 ze dne 18. prosince 2017, schvá-
lený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Ka-
tastrální pracoviště Příbram dne 28. prosince 2017 
pod č. PGP-2101/2017-211), vše druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 
o celkové výměře 1 227 m2, které jsou zapsány ve ve-
řejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na 
listu vlastnictví 1736 pro k. ú. a obec Sedlčany; 

b) Město Sedlčany převede do vlastnictví společ-
nosti N. L. LIGNUM, spol. s r. o. (resp. smění) po-
zemky parc. č. 2264/4, druhem pozemku zahrada, 
o výměře 43 m2; parc. č. 2341/3, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití zeleň, o výměře 76 
m2; díl „c“ o výměře 13 m2 oddělený z pozemku parc. 
č. 2339/7; díl „d“ o výměře 107 m2 oddělený z po-
zemku parc. č. 2340/7; díl „e“ o výměře 34 m2 odděle-
ný rovněž z pozemku parc. č. 2340/7; díl „g“ o výměře 
109 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2340/9; díl „a“ 
o výměře 77 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2339/6, 
vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití ostatní komunikace (viz geometrický plán č. 2543-
82/2017 z 1. dubna 2018, schválený Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Příbram dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-
211), o celkové výměře 459 m2, které jsou zapsány 
ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, 

na listu vlastnictví 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany.
Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků tj. 768 

m2 bude vyrovnán za jednotkovou cenu 100,00 Kč/
m2, tzn., že město Sedlčany uhradí společnosti N. L. 
LIGNUM, spol. s r. o., částku 76.800,00 Kč (usnesení 
259/2014-2018);
▪ aby město Sedlčany souhlasným prohlášením 

uznalo fyzické osobě vlastnictví pozemků parc. č. 
398 o výměře 952 m2 a parc. č. 399 o výměře 635 
m2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití jiná plocha, v k. ú. a obci Sedlčany (celkem 1 
587 m2), za podmínky, že naopak tato osoba součas-
ně souhlasným prohlášením uznává městu Sedlčany 
vlastnictví pozemků parc. č. 442, druhem pozemku 
zahrada, o výměře 261 m2 a parc. č. 443, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o 
výměře 1 122 m2 (celkem 1 383 m2), a to bez finanční-
ho vyrovnání (usnesení 260 a/2014-2018);
▪ směnu pozemků realizovanou mezi městem 

Sedlčany a fyzickou osobou, trvale bytem Sedlčany, 
s tím, že tento vlastník převede městu Sedlčany po-
zemky zapsané na LV 806 pro k. ú. a obec Sedlčany, 
a to parc. č. 440/1 o výměře 95 m2, parc. č. 440/2 
o výměře 13 m2, vše druhem pozemku zahrada; parc. 
č. 441 o výměře 760 m2, parc. č. 444 o výměře 91 
m2, vše druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří; 
parc. č. 446/4 o výměře 52 m2, parc. č. 446/5 o vý-
měře 39 m2, parc. č. 446/6 o výměře 7 m2, parc. 
č. 446/7 o výměře 8 m2, vše druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunikace a parc. 
č. 3059/3 o výměře 57 m2, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití jiná plocha, celkem 1 122 
m2 a naopak město Sedlčany převede do vlastnictví 
fyzické osoby pozemky zapsané na LV 10001 pro k. 
ú. a obec Sedlčany, a to parc. č. 2487/13 o výměře 1 
000 m2, druhem pozemku orná půda a parc. č. 2488/8 
o výměře 19 m2, druhem pozemku orná půda (jedná 

se o stavební parcelu v ulici Strojírenské v Sedlča-
nech, viz geometrický plán č. 2359-11/2014 ze dne 
19. března 2014), celkem 1 019 m2. Výše uvedená 
směna pozemků se schvaluje bez finančního vyrovná-
ní. Na základě výše dohodnuté směny pozemků získá 
město Sedlčany do svého vlastnictví pozemky v hod-
notě 640.597,00 Kč o výměře 1 122 m2 (viz znalecký 
posudek č. 5057/27/2017 ze dne 22. srpna 2017) 
a naopak fyzická osoba získá do svého vlastnictví po-
zemky v hodnotě 509.500,00 Kč o výměře 1 019 m2 
(viz ceník pozemků schválený Zastupitelstvem města 
Sedlčany pro výstavbu rodinných domů); (usnesení 
260 b/2014-2018);
▪ přijetí daru od původního vlastníka trvale bytem 

Sedlčany, tj. darování pozemku parc. č. 2972/4, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ne-
plodná půda, o výměře 251 m2 v k. ú. a obci Sedlčany 
s tím, že město Sedlčany v rámci realizace stavby 
„Sedlčany – zastavitelná plocha 5 – 3. etapa Na Stína-
dlech“ vybuduje na náklady města přípojky inženýr-
ských sítí (voda, kanalizace, plyn) pro pozemek parc. 
č. 2972/5 a zároveň i uvedené přípojky pro pozemek 
parc. č. 2972/2, přičemž náklady vynaložené na zho-
tovení přípojek inženýrských sítí k pozemku parc. č. 
2972/2 budou uhrazeny současným vlastníkem toho-
to pozemku (usnesení 261/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo:
▪ s ohledem na naléhavý obecný zájem dřívější 

účinnost Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 
č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu na 
den 24. května 2018 (v souboru výroků usnesení 
257/2014-2018);
▪ na nadcházející volební období roků 2018 – 2022 

počet členů Zastupitelstva města Sedlčany na 21, 
a to podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (§ 67; § 68), (usnesení 262/2014-2018). 

(dokončení z předchozí strany)

Blíží se největší událost rallycrossového sportu tohoto roku - RALLYCROSS FIA Zony 
Střední Evropy. O víkendu 23. – 24. 6. lze na Sedlčanské kotlině očekávat dramatické 
souboje v podání nejlepších českých i zahraničních jezdců rallycrossu.

Těšit se můžete na známá jména jako Alois Höller, Tristan Ekker, Juraj Baláž, Lukáš Červený, domácí 
Jakub Mrvka, Aleš Fučík, Jakub Bittman nebo zkušený matador Roman Častoral, který zde bude obha-
jovat získané tituly z uplynulého roku. Startovní listinu pak doplní legendární stroje jako je Škoda 130 
L, Lada 1206, Audi S2 a BMW E30. Více informací na kotlina-sedlcany.cz

Sedlčanská kotlina bude patřit evropskému rallycrossu

ČASOVÝ HARMONOGRAM RALLYCROSS

Sobota 23. června 2018
07.30  - 11.30 Administrativní přejímka 

v hale u cílové věže
08.00  - 12.00 Technická přejímka 

v hale u cílové věže
12.10 Rozprava s jezdci a losování startovního 

pořadí do Q1
12.45 - 1. Měřený trénink Kartcross

13.00 - 15.00 Volný trénink RX a ČTHA

15.00 - 15.20 - 2. Měřený trénink Kartcross
15:45 Začátek kvalifikace 1 (Q1), divize ČTHA 

a Kartcross Q2

Neděle 24. června 2018
08.00 - 09.00 Warm Up (2 kola)
09.30 Začátek kvalifikace 2 (Q2) 
12.00 Začátek kvalifikace 3 (Q3)

15.00 Semifinálové a finálové jízdy
16.30 Slavnostní předání cen



Měsíčník Radnice - Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ 243272, 
místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany. 

Vychází zpravidla začátkem měsíce v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma do každé schránky zajišťuje Česká pošta, s.p. 
V případě nedodání zpravodaje se obraťte na Českou poštu Sedlčany (tel. 318 821 293). 

Ceník inzerce: černobílá 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1/2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevná 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 
4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.

Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel. 318 821 158, mu@mesto-sedlcany.cz

HVĚZDÁRNA / INZERCE

Lidová
hvězdárna

Mléčná dráha se na květnové večerní obloze 
přestěhovala nad východní obzor s výraznými 
souhvězdími Orla a Labutě. Jasné hvězdy Altair 
a Deneb z těchto souhvězdí doplněné Vegou 
z Lyry jsou nápadnými orientačními body na této 
části oblohy.

Krátce po soumraku, na který si musíme po-
čkat po 22. hodině, zaujme barevná dvojhvězda 
Albireo v Labuti. Nebo dvojitá dvojhvězda v Lyře 
tvořící gravitačně vázanou soustavu obíhající 
kolem společného těžiště. V sousedním Herku-
lovi spatříme známou kulovou hvězdokupu M13 
a menší hvězdokupu M92, která se odlišuje jas-
nější centrální oblastí. Na západní části oblohy 

potkáme další hvězdokupu M3 v souhvězdí Vlasy 
Bereniky. 

Po této procházce lemované hvězdokupami 
se více setmí a můžeme dalekohled zaostřit na 
mlhavé obláčky vzdálených galaktických světů. 
Nad jihozápadním obzorem zaujme galaxie M104 
v souhvězdí Panny. Přímo v zenitu nalezneme 
známou M51 v souhvězdí Honicích psů a úhlově 
nedaleko ve Velké medvědici vyhledáme dvojici 
galaxií M81 a M82.

Pro první návštěvu hvězdárny se doporučuje 
vybrat páteční večer, kdy se nad obzorem nachází 
Měsíc nejlépe v počátečních fázích jeho osvětlení 
Sluncem. Na povrchu Měsíce v oblasti rozhraní 
světla a stínu jsou rozeznatelné detaily povrchu, 
jednotlivé kopce na měsíčních rovinách, prohlub-
ně a svahy prstenců jednotlivých kráterů.

Večer bez měsíčního svitu je vhodný pro po-
zorování slabých mlhovin, galaxií a kulových 
hvězdokup. Jednotlivé hvězdy nebo vícenásobné 

soustavy hvězd rozeznáme i při zhoršených po-
zorovacích podmínkách. Určitě nejznámější dvo-
jicí je Alcor a Mizar, kterou rozeznáme i prostým 
okem, v dalekohledu se k nim přidá třetí složka 
poblíž Mizaru.

Pozorovací program 
pro veřejnost na červen:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 21 do 23 hod. 

Měsíc – Na páteční večerní obloze 15., 22. 
a 29. 6. První čtvrť 20. 6. a úplněk 28. 6.

Planety – Merkur nepozorovatelný, Venuše 
nad západním obzorem, Mars ve druhé polovině 
noci, Jupiter na večerní obloze, Saturn po celou 
noc, Uran a Neptun na ranní obloze. 

Ostatní objekty – Hvězdokupy, galaxie a pla-
netární mlhoviny letní oblohy.    František Lomoz






