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Čtenář na jevišti je projektem kampaně Rosteme s knihou, který mo-
tivuje děti a mladé lidi k četbě knih a přibližuje jim řadu možností práce 
s textem. Projektu se účastní zejména ZUŠ a ZŠ, ale i některé knihovny. 
V letošním roce se se svým programem přihlásilo 86 skupin dětí z celé 
republiky. Kroužek Literární prádelna, který působí při Městské knihovně 
Sedlčany, porota vybrala mezi 5 nejinspirativnějších skupin, které 14. 12. 
vystoupily se svou inscenací v divadle Minor. Knihovnice Jana Roškotová 
s děvčaty nastudovala Listování z knihy Řvi potichu, brácho. Děvčata se při 
té příležitosti setkala i s autorkou knihy Ivonou Březinovou a také s hercem 
Lukášem Hejlíkem. Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho města.

Vzhled prostoru dvora za Městskou nemocnicí se v posledních měsících 
zlepšil nejen díky opravě fasády na Zubní poliklinice, ale také díky no-
vému povrchu, který zhotovila firma Údržba silnic s. r. o. a to za cenu 
563.261,30 Kč.

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu 
Světová škola, kde žáci, učitelé i širší veřejnost získávají infor-
mace o globálních tématech. Naším letošním tématem je PLÝT-
VÁNÍ.

V rámci tohoto projektu proběhla koncem listopadu 2017 dílčí akce s ná-
zvem „Pečeme pro školu i za školu“. Šlo o prodej doma napečeného sladké-
ho i slaného pečiva.

Tohoto úkolu se napoprvé zhostili učitelé a musíme upřímně říci, že svůj 
úkol splnili na jedničku. Žáci se na tuto akci těšili a téměř všichni využili 
možnosti ochutnat dobroty od svých učitelů a ještě přitom pomohli dobré 
věci. Výtěžek z této akce 
byl věnován na podporu 
projektu Asante Kenya, 
která pomáhá lidem v Af-
rice.

Od samého rána bylo 
kolem bývalého školního 
bufetu velmi živo. Uči-
telé přinášeli napečené 
„mňamky“ a děti netrpě-
livě vyčkávaly na zahájení prodeje. Veškeré dobroty zmizely z pultu neoby-
čejně rychle. Poptávka převýšila nabídku a tím jsme naplnili naše téma (ne)
plýtvání.

Tato akce měla u dětí veliký úspěch, proto se k ní během školního roku 
opět vrátíme, příště již také ve spolupráci s rodiči.

Naďa Lachoutová, Iveta Reinischová a tým Světové školy 1. ZŠ  Sedlčany

Provoněná 1. ZŠ Sedlčany     Nově dokončené asfaltové 
povrchy v Sedlčanech

Firma BES s. r. o. zhotovila nový povrch komunikace v ulici Kpt. Jaroše 
celkem za cenu 1.235.031,50 Kč vč. DPH. Dokončila tak opravy ulice, na 
které se podílely také Sedlčanské technické služby, které již v předchozích 
měsících v této ulici zrenovovaly chodníky a doplnily veřejné osvětlení.

Obyvatelé Severního sídliště mají od začátku prosince zpříjemněnou cestu 
ke svým domům díky investici realizované firmou BES s. r. o., která opravila 
chodníky v ulici Na Severním sídlišti (za cenu 1.222.579,20 Kč vč. DPH) 
a příjezdovou komunikaci (za cenu 992.217,35 Kč vč. DPH). Díky těmto 
rekonstrukcím byla v místě zpřehledněna dopravní situace a přibyla parko-
vací místa. Literární prádelna mezi nejlepšími



ÚVODEM

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 75/2014-2018 dne 29. listopadu 2017

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 22 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.

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

Rady města Sedlčany ze dne 15. listopadu 2017 
(RM č. 74/2014-2018) a doplňující zprávu o plně-
ní úkolů průběžných (RM 75-1232/2014-2018);
▪ průběžnou zprávu komise pověřené k pro-

vádění úkonů podle ustanovení § 42 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění zákona č. 147/2017 Sb. a dále přizvaných 
odborníků, a to ve věci podané námitky do výběro-
vého řízení na výběr uchazeče o vyhotovení veřej-
né zakázky pod názvem „Modernizace přestupního 
terminálu Sedlčany“ (RM 75-1245/2014-2018);
▪ rámcový program Městských slavností ROSA 

2018, který byl navržen Kulturní a redakční radou 
města Sedlčany v rámci reálných možností města 
Sedlčany na jejím jednání dne 16. listopadu 2017 
(RM 75-1252/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ upravený návrh programu veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, a to spolu se vše-
mi přílohami a návrhy výroků základních výstupů 
rozhodnutí (usnesení), který bude zastupitelům, 
a to v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva 
města Sedlčany, odeslán nejpozději dne 1. pro-
since 2017 (RM 75-1233/2014-2018);
▪ Žádost podnikající osoby se sídlem Sedlča-

ny, o prodloužení pronájmu stožárů veřejného 
osvětlení (8 ks stožárů podél silnice I/18), a to na 

dobu určitou ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. 
prosince 2018 (v souboru výroků usnesení RM 
75-1235/2014-2018);
▪ Žádost České pošty, s. p., se sídlem Seno-

vážné nám. 240/1, 370 81 České Budějovice, 
o pronájem části pozemku parc. č. 218/3, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace v k. ú. Sedlčany (ulice Nádražní), za 
účelem umístění přístupové rampy u objektu poš-
ty v Sedlčanech s tím, že rampou bude zastavěna 
plocha o výměře 25,5 m2 (v souboru výroků usne-
sení RM 75-1236/2014-2018);
▪ ukončení platnosti Smlouvy o pronájmu po-

zemku, která byla dne 15. května 1997 uzavřena 
mezi fyzickou osobou (vlastníkem nemovitosti), 
jako pronajímatelem a městem Sedlčany, jako 
nájemcem, včetně Dodatku č. 1 ze dne 3. února 
1998. Smlouva o pronájmu pozemku se ukonču-
je Dohodou ke dni 31. prosince 2017 s tím, že 
smluvní strany prohlašují, že mají vůči sobě vy-
rovnané závazky týkající se nájemného (RM 75-
1237/2014-2018);
▪ Dodatek č. 2 ke stávající Smlouvě o proná-

jmu pozemků uzavřené dne 15. května 1997, a to 
s vlastníky pozemků a městem Sedlčany. Před-
mětem Dodatku č. 2 je upřesnění pronajatých po-
zemků dle stavu evidence KN, které pronajímatelé 
přenechávají městu pro vodohospodářské účely 
(vodní zdroje Solopysky; výměra 3500 m2 za jed-
notkovou cenu 5,00 Kč/m2/rok), neboť slouží jako 
pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů (v sou-
boru výroků usnesení RM 75-1238/2014-2018);
▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. 

bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou služ-
bou Sedlčany na adrese Sedlčany, ulice 28. října 
č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to potřebné osobě, 
doposud trvale bytem Krásná Hora nad Vltavou 
(RM 75-1240/2014-2018);
▪ prodloužení podnájmu bytu velikostní kate-

gorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese bytového 
domu Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01, 
mezi nájemci bytu a stávajícím podnájemcem, a to 
na dobu určitou ode dne 1. 1. 2018 do dne 31. 12. 
2018 (RM 75-1241/2014-2018);
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 9/2017, 

a to v plném rozsahu všech aktuálních a navr-
žených rozpočtových změn. Předmětem tohoto 
opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2017 o částku ve výši 3.942,00 tis. 
Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2017 o částku ve výši 1.413,00 tis. Kč. 
Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 
180.868,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 
177.245,00 Kč. Rozpočet po započítání tohoto 
opatření do dříve schváleného rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených 
rozpočtových změn bude přebytkový částkou 
3.623,00 tis. Kč (RM 75-1242/2014-2018);
▪ Rámcovou smlouvu o službách elektronických 

komunikací a o prodeji elektronických komuni-
kačních zařízení a jejich příslušenství uzavíranou 
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění poz-
dějších předpisů se společností T-Mobile Czech 
Republic, a. s. (RM 75-1248/2014-2018).

(pokračování na další straně)

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2018, do posledního roku tohoto volebního období. Přijde jistě čas, kdy volební období 2014 – 2018 

vyhodnotím z pohledu starosty, podobně jak jsem činil i v předchozích obdobích.
Čeká nás v tomto roce ještě mnoho práce, abychom naplnili volební program a volební období uzavřeli se ctí. Jsem přesvědčen, 

že věcně, rozpočtově i finančně bude i tento rok 2018 úspěšný a já osobně pro to udělám maximum. Co mě však trápí a co ztěžuje 
naši práci v komunální sféře, je narůstání byrokracie, zavádění různých registrů, hlášení majetkových přiznání, různých kontrolních 
orgánů a to vše pod rouškou transparentnosti našeho konání. 

A to nás čekají další opatření, které do našeho města a jeho života nic nepřinesou. Legislativní prostředí je stále složitější a stává 
se nepřehledným. Jsme povinni pracovat v režimu ochrany osobních údajů, které ctím, ale proč máme zavádět nový systém ochrany, 
který bude finančně velmi náročný a může být pro občany zneužitelný. Získávám názor, že obce přestávají mít svoji samostatnost 
postavenou na svobodném rozhodování zastupitelů a stávají se nepohodlné pro státní správu. Říkám to proto, že jako dlouhodobý starosta města mám možnost 
srovnávat vývoj a postavení samosprávy od roku 1990. Často si kladu otázku, kam jsme ve společnosti dospěli za 28 let, když přicházejí různé kontrolní orgány na 
anonymní udání, když někdo anonymně manipuluje s výběrovým řízením, když se takzvaně někdo chce mstít. To, co v tomto úvodním slově uvádím není můj pesi-
mismus, ale mé poznání. Co však považuji za velmi pozitivní je stabilita rady, zastupitelstva i vedení města.Vytváří se tak prostor pro kontinuální přecházení úkolů do 
nového roku, pro další smysluplný rozvoj našeho města.

Přál bych si, abychom se ve společnosti vrátili k morálním lidským hodnotám, úctě člověka k člověku, potlačení závisti a ješitnosti.

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2018 vám všem přeji všeho dobrého, hodně úspěchů, štěstí a především hodně zdraví.                                             Ing. Jiří Burian, starosta města

Úvodník starosty města



USNESENÍ

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 16. zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 11. prosince 2017

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 18 samostatných usnesení, resp. 
specifických rozhodnutí, a to v následném 
členění:

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ zprávu přednesenou panem místostarostou 

o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitel-
stva, které se konalo dne 18. září 2017, a to v plném 
rozsahu bez připomínek (usnesení ZM 221/2014-
2018);
▪ zprávu přednesenou panem místostarostou 

o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uply-
nulé období v intervalu dní 19. září 2017 až 11. 

prosince 2017, ve kterém se v termínech dne 20. 
září 2017, dne 4. října 2017, dne 18. října 2017, 
dne 1. listopadu 2017, dne 8. listopadu 2017, dne 
15. listopadu 2017 a dne 29. listopadu 2017 ko-
nala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany 
(usnesení ZM 222/2014-2018);
▪ Plán odpadového hospodářství města Sedl-

čany na období let 2017 – 2025 (usnesení ZM 
230/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo 
souhlas:
▪ se zněním Dodatku č. 3, kterým se mění 

Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské ne-
mocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, 

který je součástí konsolidovaného znění Smlouvy 
o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech a doporu-
čilo Radě města Sedlčany tento Dodatek č. 3 schvá-
lit (usnesení ZM 223/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2018, a to 

dle kalkulace předložené provozovatelem vodáren-
ské soustavy 1. SčV, a. s. takto:

konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní 
odběratele je ve výši 46,67 Kč/m3 včetně DPH; 

konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní 
odběratele je ve výši 28,29 Kč/m3 včetně DPH; 

souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2018 
(pokračování na další straně)

Rada města Sedlčany doporučila Zastu-
pitelstvu města Sedlčany schválit:
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 

3/2017 o veřejném pořádku, opatření k jeho za-
bezpečení a čistotě ve městě, kterou je zároveň na-
vrhováno zrušit obecně závaznou vyhlášku města 
Sedlčany č. 5/2005 o veřejném pořádku, opatření 
k jeho zabezpečení a čistotě ve městě ze dne 5. 
prosince 2005 (RM 75-1234/2014-2018);
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 10/2017, 

a to v plném rozsahu všech navrhovaných roz-
počtových změn. Předmětem tohoto opatření je 
snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 
2017 o částku ve výši 5.339,00 tis. Kč. Pří-
jmy nejsou navrhovány upravovat, činí celkem 
180.868,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 
171.906,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání toho-
to opatření do dříve schváleného rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2017 včetně dříve provedených 
rozpočtových změn by byl přebytkový částkou 
8.962,00 tis. Kč (RM 75-1243/2014-2018);
▪ nově navrženou výši odměn neuvolněným 

členům Zastupitelstva města Sedlčany, a to dle 
Radou města Sedlčany předloženého návrhu uči-
něného s ohledem na novou právní úpravu pomě-
rů v oblasti odměňování členů zastupitelstev obcí, 
která je založena nařízením vlády č. 318/2017 
Sb. s účinností dnem 1. ledna 2018 (RM 75-
1244/2014-2018).

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

uzavřít navazující smluvní ujednání ve věci pro-
nájmu stožárů veřejného osvětlení (8 ks stožárů 
podél silnice I/18), a to na dobu určitou ode dne 
1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018 (v sou-
boru výroků usnesení RM 75-1235/2014-2018);

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 75/2014-2018 dne 29. listopadu 2017

(dokončení z předchozí strany) ▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby záměr pronájmu požadované části pozemku 
parc. č. 218/3, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Sedl-
čany (ulice Nádražní) za účelem zřízení bezbarié-
rového vstupu do budovy České pošty, s. p. byl 
řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany a následně byla s Českou poštou, s. 
p., uzavřena Smlouva o nájmu pozemku, a to dle 
předloženého návrhu (v souboru výroků usnesení 
RM 75-1236/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majet-

ku, zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr města Sedlčany 
prodat uvolněný městský byt velikostní kategorie 
1+1 o výměře 40,4 m2 (č. bytu 2/I. patro) na ad-
rese Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedl-
čany, a to obálkovou metodou za minimální cenu 
600.000,00 Kč (RM 75-1239/2014-2018);
▪ panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města 

Sedlčany, vydat Rozhodnutí o námitkách poda-
ných proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče na re-
alizaci veřejné zakázky pod názvem „Modernizace 
přestupního terminálu Sedlčany“, a to s odůvod-
něním podle předloženého návrhu přizvaných od-
borníků a pověřené komise (RM 75-1247/2014-
2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany zajistit řádné zve-

řejnění oznámení o výběrovém řízení na obsazení 
funkce strážníka Městské policie Sedlčany, s vyu-
žitím prostředků i mimo doposud obvyklé formy 
zveřejnění oznámení (v souboru výroků usnesení 
RM 75-1250/2014-2018).

Rada města Sedlčany souhlasila:

▪ se závěrem a doporučením komise pověřené 
k provádění úkonů podle ustanovení § 42 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění zákona č. 147/2017 Sb., a to ve věci podané 
námitky do výběrového řízení na výběr uchazeče 
o vyhotovení veřejné zakázky pod názvem „Mo-
dernizace přestupního terminálu Sedlčany“, od-
mítnout (RM 75-1246/2014-2018);
▪ s tím, aby provedené stavební práce (MEDI-

TERRA – Sedlčany, s. r. o.) za období roku 2017 
byly započítány proti nájemnému v celkové částce 
0,00 Kč, a to postupem v souladu se založeným 
smluvním ujednáním (v souboru výroků usnesení 
RM 75-1249/2014-2018);
▪ se zápočtem vzájemných pohledávek a závaz-

ků ve výši 1.500.000,00 Kč jako roční nájemné za 
rok 2017. Konečný stav pohledávek nájemce ME-
DITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 
2017 činí 13.489.943,56 Kč (v souboru výroků 
usnesení RM 75-1249/2014-2018);
▪ s předloženým návrhem Kulturní a redakční 

rady ze dne 16. listopadu 2017 na zajištění sou-
těže o výběru hlavního partnera Městských slav-
ností ROSA 2018 (systém občerstvení a zajištění 
komfortu prostředí a obsluhy), a to oslovením více 
potenciálních tzv. hlavních partnerů za účelem 
podání kompletní nabídky v prostředí, kapacitních 
a prostorových podmínkách města Sedlčany, nej-
později v termínu do dne 31. ledna 2018 (RM 75-
1251/2014-2018);
▪ s návrhem 1. základní školy Sedlčany, Primá-

ře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, na zapojení 
Rezervního fondu příspěvkové organizace v roce 
2017 v celkové výši 59.183,40 Kč z důvodu potře-
by financování projektu „Šablony pro 1. ZŠ Sedl-
čany“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0
22/0003256 (RM 75-1253/2014-2018).



USNESENÍ

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 16. zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 11. prosince 2017

je ve výši 74,96 Kč/m3 včetně DPH.
(usnesení ZM 224/2014-2018);
▪ Rozpočtové opatření č. 10/2017, a to v plném 

rozsahu všech navržených rozpočtových změn. 
Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 se 
nemění a výdaje rozpočtu města Sedlčany na rok 
2017 se snižují o částku 5.339,00 tis. Kč. Příjmy 
po provedené úpravě budou činit 180.868,00 tis. 
Kč; výdaje budou činit 171.906,00 tis. Kč. Rozpočet 
po započítání tohoto opatření do dříve schválené-
ho rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, včetně 
již provedených rozpočtových změn je přebytkový 
částkou + 8.962,00 tis. Kč (usnesení ZM 225/2014-
2018);
▪ uzavření Smlouvy o úvěru registrační číslo 

99017687049 s Komerční bankou, a. s., se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha; 
IČ 45317054, na financování akce „Modernizace 
přestupního terminálu Sedlčany“ a s přijetím úvěru 
ve výši 55,00 mil. Kč i se splátkovým kalendářem, 
který je součástí Smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo 
města Sedlčany podmiňuje uzavření výše uvedené 
Smlouvy o úvěru po předchozím uzavření Smlou-
vy o dílo s vybraným zhotovitelem (usnesení ZM 
228/2014-2018);
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 3/2017, o veřejném pořádku, opatření k jeho 
zabezpečení a čistotě ve městě, kterou se zároveň 
ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 
5/2005, o veřejném pořádku, opatření k jeho za-
bezpečení a čistotě ve městě, schválená usnesením 
Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 5. prosince 
2005, označeným č. 221 (usnesení ZM 229/2014-
2018);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace pro účely „zakoupení vozidla na přepra-
vu osob“, a to subjektu SDH Sestrouň, se sídlem 
Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; IČ: 75106761 
a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, sta-
rostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy 
(usnesení ZM 231/2014-2018);
▪ výkup pozemku parc. č. 89/28, druhem pozem-

ku ostatní plocha, způsobem využití manipulační 
plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedl-
čany, který je ve vlastnictví fyzické osoby, za jed-
notkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za cenu 
2.600,00 Kč (usnesení ZM 232/2014-2018);
▪ prodej pozemku parc. č. 1547/4, druhem po-

zemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2 
v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – garáže v ulici 
Jateční u Městských jatek Sedlčany), a to v rámci 
narovnání majetkových vztahů Zemědělské spo-
lečnosti Kosova Hora, a. s., neboť se jedná o po-
zemek zastavěný stavbou „průmyslový objekt“, tj. 

(dokončení z předchozí strany) stavba bez č.p./č.ev., který je ve vlastnictví zmíněné 
Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s. Prodej 
se schvaluje za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, 
tj. celkem za částku 34.000,00 Kč (usnesení ZM 
233/2014-2018);
▪ předloženou dokumentaci Plánu společných 

zařízení KoPÚ Doubravice u Sedlčan, jejímž zpra-
covatelem je firma AZIMUT CZ, s. r. o., se sídlem 
Praha, Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 (usnese-
ní ZM 234/2014-2018); 
▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese 

bytového domu Sedlčany, Komenského náměs-
tí č. p. 871, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/II. patro 
o výměře 41,4 m2), a to panu uchazeči, který podal 
nejvyšší nabídku, tj. 811.700,00 Kč (usnesení ZM 
235/2014-2018); 
▪ prodej bytu velikostní kategorie 2+1 na adrese 

bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 
264 01 Sedlčany (č. bytu 13/V. patro bez výtahu 
o výměře 56,0 m2), a to do SJM manželů, kteří 
podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 650.000,00 Kč, 
neboť ten, kdo podal nejvyšší nabídku ve výši 
720.000,00 Kč, odmítl Smlouvu uzavřít (usnesení 
ZM 236/2014-2018);   
▪ výši odměn neuvolněným členům Zastupi-

telstva města Sedlčany ve smyslu Nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., s platností od 1. ledna 2018 takto:
Člen RM  5.000,00 Kč
Předseda výboru ZM  2.000,00 Kč
Předseda komise RM 2.000,00 Kč
Člen výboru ZM   1.500,00 Kč
Člen komise RM   1.500,00 Kč
Člen ZM   1.000,00 Kč

Zastupitelům bude poskytována jedna odměna, 
a to za funkci, za níž je stanovena odměna nejvyšší 
(usnesení ZM 237/2014-2018);
▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místosta-

rostovi města Sedlčany, jednorázový dar ve výši 
jedné měsíční odměny, dle Nařízení vlády ČR 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, který 
je poskytován za činnosti, které byly jmenovaným 
realizovány a nesouvisejí s očekávaným výkonem 
veřejné funkce, uvedené v předložené Důvodové 
zprávě výčtem a zároveň pověřilo Městský úřad 
Sedlčany administrací procesu tak, aby byl tento 
dar realizován nejpozději s výplatním termínem 
za měsíc prosinec 2017 (usnesení ZM 238/2014-
2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo:
▪ Radu města Sedlčany k závěrečným změnám 

rozpočtu na rok 2017 a uskutečnění rozpočtového 
opatření, pokud v závěru roku nastanou změny ve 
finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i 
výdajové části ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů (usnesení ZM 
226/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo:
▪ rozpočtové provizorium hospodaření měs-

ta Sedlčany podle ustanovení § 13 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to 
počínaje dnem 1. ledna 2018 do schválení řádného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 (usnesení 
ZM 227/2014-2018).

Raná péče je terénní 
sociální služba, kte-
rá podporuje a pro-
vází rodiny pečující 

o dítě se zdravotním znevýhodněním do sedmi 
let. Službu vymezuje zákon 108/2006 sb. o soci-
álních službách, rodinám/klientům je, jako služba 
tzv. sociální prevence, poskytována zdarma. Tuto 
službu nabízí, v rámci nastavené spolupráce, Raná 
péče Diakonie obyvatelům Sedlčan a regionu.
Činnosti rané péče
Raná péče je soubor služeb, které si každá 

rodina volí tak, jak potřebuje. Její součástí je 
především poradenství týkající se vývoje dítěte, 
poradkyně navrhují aktivity, které pomáhají rozvý-
jet oslabené oblasti dítěte. Poradkyně rané péče 
pracují přímo v rodinách - tam, kde se dítě i rodiče 

Raná péče pro rodiny pečující o dítě 
se zdravotním znevýhodněním na Sedlčansku

cítí nejlépe. Za službou tedy není zapotřebí nikam 
dojíždět.

Jak mohou rodiny ze Sedlčan a okolí 
o službu požádat? Rodiny mohou kontaktovat 
naše pracoviště telefonicky (tel. 235 518 392, 
v pracovní dny od 9 do 16 hodin) či e-mailem: 
info@rana-pece.cz se žádostí o službu. Porad-
kyně poté navštíví rodinu a domluví se s rodiči, 
zda a jak chtějí službu využít. Pokud rodina službu 
potřebuje, začne poradkyně pravidelně do rodiny 
dojíždět, a to v cca dvouměsíčním intervalu. Na 
konzultacích řeší to, co je vzhledem k potřebám 
dítěte a jeho aktuálním vývojovým fázím pro ro-
dinu nejdůležitější. Ve chvíli, kdy rodina žádnou 
z nabízených služeb již nepotřebuje, služba je 
ukončena, nejpozději však v 7. roce dítěte. Více in-
formací o službě naleznete na www.rana-pece.cz.



RŮZNÉ

1450 zákusků, 8 kg koláčů, 170 chlebíčků, 
12 vánoček, 12 velkých sladkých štrůdlů 
a 4 štrůdly slané. To vše se prodalo v so-
botu 25. listopadu na Školním adventním 
jarmarku v hlavní budově Středního od-
borného učiliště v Bezručově ulici v Sedl-
čanech, kam již od devíti hodin mířily davy 
zájemců.

Kromě cukrářských výrobků šly na odbyt také 
produkty zahradníků - adventní věnce na položení 
i na dveře, vánoční aranžmá, jmelí, partery, svíc-
ny, vázané stromky nebo různé vánoční přízdoby. 
Pozadu nezůstaly ani kadeřnice, které představily 
slavnostní účesy a zájemci se od nich mohli ne-
chat učesat či ostříhat.

Jako každý rok se i letos na podzim 
v moderním korejském bojovém umění 
Taekwon-Do ITF konaly dva ze tří nejvý-
znamnějších závodů v roce, a sice 2. kolo 
soutěže středisek talentované mládeže 
a Mistrovství České republiky.

Prvně zmiňované závody probíhaly 14. - 15. 
10., zúčastnilo se jich celkem 199 závodníků  bo-
jujících za 5 různých středisek, z nichž nejúspěš-
nějším se stalo STM Praha 2, kam patří i škola 
Ge-Baek Hosin Sool. S celkovým počtem 58 zla-
tých medailí z obou kol tak bezpečně předstihlo 
ostatní střediska.

Mistrovství se pak pořádalo o víkendu 4.- 5. 
11.  Z celkového počtu 554 závodníků zastupu-
jících 30 Taekwon-Do škol jich nejvíce patřilo 
právě škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již po 
šesté v historii, stala nejúspěšnější školou sou-
těže. Získáním 27 zlatých medailí se mohla pyšnit 

ŠKOLA TAEKWON-DO ITF GHBS OPĚT NEJLEPŠÍ V ČR!

jasným prvním místem. Tento výsledek podpořili 
svým dílem i dva lidé cvičící zde, v Sedlčanech, 
a to Zdeněk Vlásek, který si nakonec domů přivezl 
bronzovou medaili ze sportovního boje, a Tomáš 
Dvořák, učitel Taekwon-Da. Ten vyhrál společně 
se svým seniorským týmem zlatou medaili ze silo-
vého přerážení. Tímto jim gratulujeme a děkujeme 
za cenný příspěvek i odhodlání.

Chtěli byste si též zacvičit? Anebo se třeba 

jednou účastnit některých závodů? Přidejte se 
k nám každé úterý od 18 hod. v SOU města Sedl-
čany pod vedením Tomáše Dvořáka. Přihlásit se 
můžete kdykoliv během celého roku! Naše škola, 
Ge-Baek Hosin Sool, je co do počtu členů největ-
ší školou v ČR, nabízíme bezkonkurenční školné 
a místa ke cvičení máme rozmístěna po většině 
republiky. 

Výbavu (dobok, lapu, chrániče) rozdáváme 
jako jediná škola v republice ZDARMA při ab-
solvování zkoušek. NEBOJTE SE VĚKU! Mezi 
našimi členy ne zřídkakdy uvidíte děti před-
školního věku, taktéž jejich maminky, tatínky 
a někdy dokonce prarodiče. Cvičí i celé rodiny! 
Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi přišli 
podívat nebo by Vás zajímaly bližší informace, 
navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se dozvíte 
veškeré podrobnosti.

                 Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Jarmark sedlčanského učiliště přilákal stovky návštěvníků
Vedení školy přizvalo na akci i několik firem, 

s nimiž učiliště spolupracuje. Své výrobky nabí-
zela biofarma z Benešovska, výrobci šperků, do-

mácích marmelád, medoviny, keramiky či medu 
a také klienti Nalžovického zámku. Ve školní re-
stauraci bylo pro návštěvníky připraveno speciální 
adventní menu, teplé i studené občerstvení nabí-
zela také školní jídelna.

„Jarmark jsme spojili i se dnem otevřených 
dveří. Zájemci o studium si mohli prohlédnout 
pracoviště, kde viděli praktické ukázky činností, 
a blíže tak poznali práce cukrářů, kuchařů, zahrad-
níků, kadeřníků, opravářů zemědělských strojů, 
mechanizátorů lesní výroby nebo zámečníků. Ote-
vřen byl i domov mládeže,“ uvedl ředitel učiliště 
Jiří Kolín s tím, že další den otevřených dveří se 
bude konat 19. ledna 2018.              Karel Souček

 G a SOŠE Sedlčany je již 
nějaký čas  zapojeno do 
vzdělávacího programu Je-
den svět na školách, který 

organizuje Člověk v tísni.
Smyslem celého programu je přispívat k vý-

chově zodpovědných mladých lidí, aby se objek-
tivně a kriticky orientovali v informačním bludišti 
současného světa.

Měsíc listopad byl v rámci projektu nazván 
Měsícem dokumentárního filmu na školách, kdy 
měla každá zapojená škola uspořádat projekci 
dokumentárního filmu pro studenty a besedovat 
o problematice bezpráví s nějakým hostem, pa-
mětníkem, který byl bezprávím zasažen. Osobní 
výpověď, subjektivní zážitek a aktivní rozhovor 
s posluchači je mnohem cennější a výpovědnější, 
než studium pouze z učebnic.

Studenti gymnázia se setkali s příběhy bezpráví
My jsme besedu a projekci naplánovali na čtvr-

tek 2. 11. pro třídu tercii. Vybrali jsme film Meze 
a do školy jsme pozvali hosta, pamětníka a sedl-
čanského rodáka Bohuslava Šípka. 

Dokumentární film Meze je vyprávěním rolní-
ka Jana Sedláčka, kterému komunistický režim 
vyvlastnil jeho pozemky a donutil ho vstoupit do 
JZD, vypráví o odvaze člověka, který mimo jiné 

šířil náboženskou literaturu a Chartu 77.
Vlastní příběh Bohuslava Šípka se v mnohém 

podobal osudu Jana Sedláčka, takže se studen-
ti setkali s děsivým svědectvím komunistického 
režimu na plátně, ale i tváří v tvář od pamětníka, 
který své vyprávění dokládal i dobovými fotogra-
fiemi. Přestože dokumentární film trval necelých 
30 minut, vypravování a diskuse trvala skoro dvě 
hodiny, kdy žáci v tichosti naslouchali a kladli za-
jímavé otázky. Touto cestou ještě jednou děkuje-
me panu Bohuslavu Šípkovi, že nám věnoval svůj 
čas a podělil se s námi se svými vzpomínkami na 
nelehkou dobu. 

Jsme rádi, že jsme se do projektu zapojili, že 
máme přístup k zajímavým výukovým materiálům 
a filmům, že dostáváme neustále nové podněty ke 
zpestření výuky a tak všichni přispíváme dobré 
věci.   Lenka Lichtenbergová G a SOŠE Sedlčany



VÝSTAVY: MUZEUM: od 11. 1. VE STÍNU IMPÉRIA - GERMÁN A DOBA ŘÍMSKÁ
KNIHOVNA: od 5. 1. do 31. 1. FOTOFLEGMATICI SEDLČANY PODESÁTÉ KDJS: VÝSTAVA OBRAZŮ KAROLINY STRAKOVÉ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 1. 1. ve 13 hod.   NOVOROČNÍ POCHOD (start u KDJS, trasa Sedlčany - Deštno - Příčovy - Sedlčany, cca 9 km) . . . . POCHOD
ST 3. 1. v 17 hod.   HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 5. 1. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 5. 1. v 15 hod.   LOUTKOVÉ DIVADLO (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 5. 1. v 19.30 hod. PLES TANEČNÍCH KDJS (KDJS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLES
PÁ 5. 1. ve 20 hod.  CUKRÁŘ (drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 6. 1. ve 14 hod.  OBRAZY KAROLINY STRAKOVÉ (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
SO 6. 1. v 16 hod.   FOTOFLEGMATICI SEDLČANY PODESÁTÉ (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
SO 6. 1. v 19 hod.   DIVOČ CO TO DÁ (sportovní dokument + beseda) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 6. 1. ve 20 hod.  MATURITNÍ PLES SOUZ SEDLČANY (KDJS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLES
ÚT 9. 1. v 19.30 hod.  ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ST 10. 1. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 10. 1. od 18 hod.   BANÁT (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PŘEDNÁŠKA
ČT 11. 1. v 18 hod.  VE STÍNU IMPÉRIA - GERMÁN A DOBA ŘÍMSKÁ (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
ČT 11. 1. ve 20 hod.  MOTORHEAD (koncert) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 12. 1. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 12. 1. v 15 hod.  POHÁDKOVÁ BABIČKA (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 12. 1. ve 20 hod. RYBÁŘSKÝ PLES (KDJS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLES
PÁ 12. 1. ve 20 hod.  BORG/McENROE (drama, biografie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 13. 1. ve 20 hod.  PO STRNIŠTI BOS (drama, komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 14. 1. v 15 hod.  AUTA 3 (animovaný film USA) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO PRO DĚTI A RODIČE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 15. 1. v 10 hod.  PADÁ SNÍŽEK, PADÁ (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 17. 1. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 17. 1. od 20 hod.   CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTOVÁNÍ
ČT 18. 1. od 18 hod.   POLÁRNÍ ZÁŘE VE VĚDĚ, MÝTECH A UMĚNÍ (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESEDA
ČT 18. 1. v 19.30 hod.  TCHÝNĚ NA ZABITÍ (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO - Dárkový balíček KDJS
ČT 18. 1. ve 20 hod.  NEMILOVANÍ (Filmový klub Sedlčany) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 19. 1. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 19. 1. v 15 hod.  POHÁDKOVÁ BABIČKA (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 19. 1. v 18 hod.  SPIDER-MAN: HOMECOMING (akční) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 20. 1. ve 20 hod.  EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ (přírodopisný) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 21. 1. v 18 hod.  REVIZOR (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO - předplatné
PO 22. 1. v 10 hod.  MIKY A DOBRODRUŽSTVÍ S AUTÍČKEM (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 24. 1. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 24. 1. od 18 hod.   MATKA ŘEK, NEZKROTNÁ BRAHMAPUTRA (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESEDA
ST 24. 1. v 19.30 hod.  LIVE AT BROADWAY (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
PÁ 26. 1. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 26. 1. v 15 hod.  POHÁDKOVÁ BABIČKA (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 26. 1. od 18 hod.   STOPEM PO KYRGYZSTÁNU (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESEDA
PÁ 26. 1. ve 20 hod.  POLIBEK OD BEATRICE (drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 27. 1. v 19.30 hod. OCHOTNICKÝ PLES (KDJS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLES
SO 27. 1. ve 20 hod.  ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA (drama, horor) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 28. 1. v 15 hod.  ČERTŮV ŠVAGR (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ST 31. 1. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 31. 1. v 19.30 hod.  HVĚZDY EMY DESTINNOVÉ (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

KULTURNÍ
KALENDÁŘLE

DE
N 

20
18

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

Nový rok zahájí v Kulturním domě Josefa Suka 
hudebně-zábavný pořad Černobílé písničky, 
v němž se spolu s orchestrem Blue Star 
Václava Marka představí populární moderátor 
Aleš Cibulka.
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úterý 9. ledna v 19.30 hod.                    ZÁBAVNÝ VEČER - KONCERT
                                        Dárkový balíček KDJS

Nový rok 2018 zahajujeme prvním představením z letošního 
„Dárkového balíčku KDJS“ a zveme na něj nejen majitele tohoto 
„minipředplatného“, ale i další zájemce, kteří si mohou zakoupit 
vstupenku v novém informačním centru na náměstí TGM v Sedl-
čanech.

Hudebně-zábavný pořad s populárním moderátorem ALEŠEM 
CIBULKOU a orchestrem BLUE STAR VÁCLAVA MARKA věnovaný 
známým filmovým hvězdám a melodiím z 30. – 40. let minulého 
století se jmenuje

ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY
Jedná se o koncertní program složený z více než dvaceti filmo-

vých šlágrů 30. a 40. let. Průvodcem večera je milovník starých 
českých filmů, autor knih o Nataše Gollové i o dalších hvězdách 
stříbrného plátna, populární a vynikající moderátor a spisovatel 
Aleš Cibulka. Právě ten vám během programu prozradí desítky 
zajímavostí spojených s kinematografií té doby… a mnoho dalšího 
... Těšíme se na Vás, vždyť – „jen pro ten dnešní den stojí za to žít!“

čtvrtek 18. ledna v 19.30 hod.  DIVADLO - Dárkový balíček KDJS

Do Divadelního sálu Vás zveme na novou hru-komedii Jakuba 
Zindulky (autora úspěšného „Manželského čtyřúhelníku“), nazva-
nou

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do živo-

ta jejich mladým. Hra je o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou 
a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými 
manželi a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými.

S představením k nám přijíždí Divadelní společnost FANNY 
AGENTURA DANY HOMOLOVÉ a sama principálka zve na předsta-
vení slovy „nenechte si ujít další tzv. řachandu, navíc okořeněnou 
duchařinou“.

Hrají: 
Lucie Zedníčková
Dana Homolová
Martin Kraus
Anna Kulovaná

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
250 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém infor-
mačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz
nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 250 Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.
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neděle 21. ledna v 18 hod.                        DIVADLO - předplatné

Čtvrtým představením předplatitelského cyklu divadla je kome-
die Nikolaje Vasiljeviče Gogola 

REVIZOR,
kterou uvádí Spolek divadelních ochotníků Petrovice.

Jsme tu všichni? „Je zle, jede k nám Revizor!!“ Pozor, jede 
k nám Revizor!!! Inkognito!!! Není s ním žádná legrace! Ten nám 
zvedne mandle! Před časem řídil celý resort! Z něho má vítr i par-
lament!!! S ministrem hraje karty, k panovníkovi jezdí. Má uši – 
moc tenký! A hlavně nos!!! Před nikým si nebere servítky!!! Raději 
si všichni zameťte před vlastním prahem! Najednou strčí hlavu do 
dveří: „A tady vás mám, milánkové!“ – Hrůza! Je to velký zvíře 
a nic mu neunikne! To by mohlo vzít moc škaredej konec!!! 

Fenomenální oslava lidské hlouposti z pera geniálního ruského 
autora, který ani 165 let po své smrti nezemřel. Gogol žije! Přijďte 
se přesvědčit, že obyčejný zázrak je mnohem silnější než neoby-
čejný lidský omyl.

středa 24. 1. v 19.30 hod.                                               KONCERT

První koncert v roce 2018 je skutečně zajímavý a poměrně i ne-
tradiční. Dochází v něm k unikátnímu spojení dívčího smyčcového 
tria INFLAGRANTI s doprovodnou rockovou kapelou a sólového 
zpěváka skupiny KABÁT – JOSEFA VOJTKA. To vše v pořadu

LIVE AT BROADWAY
Repertoár je sestavený ze světových hitů napříč žánry (klasika, 

rock, muzikál). Unikátní forma koncertního vystoupení navazuje 
na velice úspěšné loňské turné. Síla výjimečnosti tohoto projektu 
spočívá v netradičním spojení něžných smyčců a rockového sla-
víka. Každý koncert je originální a s velice působivou atmosférou.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedl-
cany.cz nebo před začátkem představení na místě konání (pokud 
ještě budou). Vstupné: 370 až 470 Kč. Délka představení cca 100 
minut + přestávka. 

neděle 28. ledna od 15 hod.   PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky a jejich doprovody je připraveno po-
hádkové představení

ČERTŮV ŠVAGR
které na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala 

pro Divadelní společnost Julie Jurištové paní Dana Bartůňková. 
Tento dětský muzikál vás zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá 
a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude 
ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, kde poznává 
dobré i zlé.

V režii Dany Pražákové hrají: 

Julie Jurištová, Dana Bartůňková, 
Aneta Krejčíková, Libor Jeník, Radovan Snítil, 
Daniel Koťan, Michal Dadura

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
120 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
90 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.
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středa 31. ledna od 19.30 hod. 
            PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE 

V pořadí třetí večer předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie 
bude netradičně v prostředí Divadelního sálu, neboť Koncertní sál 
je pro tento pořad „malý“. Jedná se o nevšední koncert s průvod-
ním slovem, kde posluchači půjdou spolu s umělci tria HARMONIA 
BRNO po cestě různých životních etap této slavné zpěvačky. 

HVĚZDY EMY DESTINNOVÉ
aneb O Emě a pro Emu

Ema Destinnová - to je i téma o spisovatelce, překladatelce 
a především o ženě, která měla své lásky, tajemství a spoustu za-
jímavých přátel přáteli.

Účinkuje TRIO HARMONIA BRNO – P. A. Přikrylová, M. Buri-
ánková, M. Ondra.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém infor-
mačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz
nebo před začátkem představení na místě konání. (pokud budou) 
Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 75 minut + přestávka.

VÝSTAVA

V Koncertním sále bude od 6. ledna 2018 instalována 

VÝSTAVA OBRAZŮ KAROLINY STRAKOVÉ, 

které jsou tvořeny technikou „enkaustika“, tj. autorka je maluje – 
žehlí. Objevila ji v roce 2004 a našla v ní ideální způsob, jak vyjádřit 
svůj bohatý vnitřní svět. Enkaustika jí vyhovuje především tím, že jí 
dává prostor volně projevit emoce. Spojení horkého vosku, sytých 
barev a hry světla umožňuje velice tvořivé malování.  Každý obraz 
je dílem určitého rozpoložení a aktuálního stavu mysli, těla, duše 
i ducha.

Karolinu těší a naplňuje sdílet své životní pocity s dalšími lidmi. 
Inspiruje ji svět lidských emocí a cítí se obohacena, když její obra-
zy lidi oslovují. Jak sama říká: „Díky lidem, kterým se mé obrázky 
líbí, se můj vnitřní svět rozrůstá.“ Už na základní škole Karolinu při-
tahovalo umění, toužila malovat. Fascinovaly ji sakrální malby, ob-
divovala fresky na stěnách kostelů. S nadšením se pokoušela o svá 

první díla, aby 
svoji uměleckou 
dráhu vzápětí 
předčasně uza-
vřela s pocitem, 
že mistrovství 
proslulých ma-
lířů nemůže ni-
kdy dosáhnout. 
„Umělec ze mě 
nikdy nebude,“ 
byla její my-
šlenka, která 

v dětství způsobila, že přestala malovat. Až v dospělém věku pak 
našla techniku, která jí učarovala natolik, že své touhy znovu zača-
la proměňovat ve výtvarná díla. V říjnu 2012 uspořádala v galerii 
Domova Sue Ryder (Praha) svoji první výstavu pod názvem „Roz-
pomínám se“. Vystavila zde 26 obrazů plných života, které sym-
bolizovaly její osobní cestu. Většina obrazů byla prodána a někteří 
návštěvníci se obrátili na autorku s přáním, aby vytvořila obraz 
přímo pro ně. Začala tedy tvořit i na zakázku a pak následovaly 
další samostatné výstavy.

Vernisáž této sedlčanské výstavy se uskuteční v sobotu 6. ledna 
2018 od 14 hodin a autorka Vás zve k návštěvě výstavy a v případě 
zájmu i k návštěvě této vernisáže.

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

Plánované akce na únor 2018
ÚT 6. 2.   MILOVAT K SMRTI          DIVADLO  - předplatné
NE 11. 2. NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ 
                               DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ČT 15. 2. ŠLÁGR BAND                                 KONCERT
ÚT 20. 2. KOŽÍŠEK JAKO HRON  
                     ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček
ČT 24. 2. TRAVESTI SHOW                       ZÁBAVNÝ POŘAD
ÚT 27. 2. NEZMAŘI – 40 LET NA CESTĚ
   KONCERT K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KAPELY



pátek 5. ledna ve 20 hod.                                     Prem. 21. 12. 17
film Izrael, D – drama (2017), 104 min.                          CUKRÁŘ
Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele 
– rodné  země muže, jehož miloval. Navzdory předsudkům spoje-
ným s jeho původem začíná pracovat v místní kavárně, jejíž maji-
telkou je vdova po zesnulém Oranovi. Ta však netuší, že smutek, 
který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu samému 
muži... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 11. ledna ve 20 hod.
film GB – koncert (2016), 120 min.                        MOTORHEAD
MOTORHEAD byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Tako-
vé bylo i jejich poslední show CLEAN YOUR CLOCK. Žádný další 
koncert MOTORHEAD už nikdy nebude, protože Lemmy už není 
mezi námi. CLEAN YOUR CLOCK je úžasně surový zvuk umělecky 
jedinečné a nejmocnější „bestie“ rock’n’rollu MOTORHEAD. Hrají 
Lemmy Kilmister, Mikkey Dee, Phil Campbel. Vstupné 150 Kč.

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 - LEDEN

sobota 13. ledna ve 20 hod.
film Česko – drama, komedie (2017), 111 min. PO STRNIŠTI BOS
Eda Souček, jeho maminka a tatínek jsou za Protektorátu donuceni 
se vystěhovat k příbuzným na venkov. Eda má před sebou nelehký 
úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět 
je naprosto odlišný od městského. Svět dětí a dospělých se sbírá 
v hledání odvahy a hrdinství... Hrají J. Tříska, O. Kaiser, T. Voříško-
vá, O. Vetchý a další. Vstupné  90 Kč. Mládeži přístupné. 
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pátek 12. ledna ve 20 hod.                               Prem. 28. 12. 2017
film SU, GB – drama, biografie (2017), 107 min. BORG/McENROE
Wimbledon rok 1980. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku 
Björna Borga obhajovat svůj pátý titul na Wimbledonu. Jen málo-
kdo zná drama v zákulisí. Jeho vyzyvatel John McEnroe se rozhodl 
nahradit svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu. Film je pří-
během o ceně úspěchu. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 14. ledna v 15 hod.
film USA – animovaný (2017), 109 min.                           AUTA 3  
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová 
generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu. Zpátky na 
dráhu mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz 
Ramirezová, která by chtěla sama prorazit...           
Vstupné 90 Kč. 

sobota 6. ledna v 19 hod. 
film Česko – sportovní dokument (2017), 30 min. + beseda

DIVOČ CO TO DÁ!
Srdečně vás zveme na promítání sportovního dokumentu, který 
vás zvedne ze židle! Volné pokračování díla Jak se rodí Divočáci. 
Partička mladých sportovců společně s FK Sedlčany vás zve na 
premiéru nového dokumentu. Kromě samotné projekce se můžete 
těšit na tombolu a besedu s tvůrci. Účinkují L. Jelen, M. Jelen, 
K. Feldstein, J. Moulík. Vstupné dobrovolné.

pátek 19. ledna v 18 hod.
film USA – akční, dobrodružný (2017), 133 min. 

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Mladý Peter Parker se ve filmu začíná více sbližovat se svou nově 
získanou identitou pavoučího superhrdiny. Když se však objevuje 
nový padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera 
skutečně důležité... Hraje  T. Holland, M. Keaton a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné..

čtvrtek 18. ledna ve 20 hod.
RUS, FRA, GER, BEL 2017, r. Andrej Zvjagincev, 127 min.

NEMILOVANÍ
Filmový klub zahájí rok 2018 novinkou ruského režiséra Andreje 
Zvjaginceva (Návrat, Leviathan). Hlavními postavami snímku Ne-
milovaní jsou manželé Žeňa a Boris, kteří procházejí bolestným 
rozvodem. Pohromadě je drží už jen poslední starost, prodej bytu, 
jinak si oba zařídili nový život po svém. Jejich dvanáctiletý syn 
Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal 
vlastní selhání. Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. An-
drej Zvjagincev přináší další mistrovsky vystavěné drama o lidech, 
kteří jsou zamilovaní do vlastního odrazu v mobilních telefonech, 
ale jinak žijí ve skličujícím světě odcizení a nepochopení. Film uve-
deme v den jeho české premiéry!

sobota 20. ledna ve 20 hod.                             DVD prem. 1. 1. 18
film GB – přírodopisný (2017), 95 min. 

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Nejnovější snímek představuje divákům nezapomenutelné hrdiny: 
mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která 
usměrňuje svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou po-
spávající ve svislé poloze a mnoho dalších. V každém koutě Země 
nacházíme fascinující obyvatele... 
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné. 

sobota 27. ledna ve 20 hod.                      DVD prem. 1. 1. 2018
film GB, IRL – drama, horor, mysteriózní (2017), 109 min. 

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
Steven Murphy je úspěšný kardiochirurg, který žije s krásnou že-
nou a dvěma dětmi zdánlivě pokojný život. Proč ale po práci vy-
hledává společnost podivínského teenagera Martina? A odkud se 
berou nevysvětlitelné tragické události, které promění život Mur-
phyových v naprosté peklo? Film je moderní parafrází antického 
dramatu o neodčinitelné vině a krutém trestu. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 26. ledna ve 20 hod.
film Francie – drama (2017), 117 min. POLIBEK OD BEATRICE
Claire žije podle pravidel. Pracuje jako porodní asistentka a svůj ži-
vot zasvětila službě ostatním. Jenže porodnici, kde pracuje, budou 
brzy zavírat. A do toho se znovu objevuje Béatrice, bývalá milen-
ka jejího zemřelého otce, vrtošivá a sobecká žena, která je jejím 
pravým opakem. Hrají C. Deneuve, C. Frot, O. Gourmet a další. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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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.

                                          KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé
Od ledna pro návštěvníky připravujeme vědomostní soutěže 

a kvízy pro dospělé. Každý měsíc  máme naplánované jedno téma 
z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce vždy losujeme 
ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají i malá ocenění. 
Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně. 

Téma měsíce ledna: Rozhodněte, co je správně.

od 5. 1. do 31. 1.      VÝSTAVA

FotoFlegmatici Sedlčany podesáté 
výstava fotografií členek a členů klubu, který působí 

při Městské knihovně Sedlčany.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 6. 1. od 16 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 5. 1. do 
31. 1. 2018.

FotoFlegmatici v roce 2017
* První akcí fotoklubu v roce 2017 byla vernisáž výstavy našich 

fotografií v sedlčanské knihovně. Měli jsme opět milou příležitost 
setkat se s našimi kamarády, příbramskými kolegy, rodinnými pří-
slušníky a příznivci fotografie. O hudební vystoupení se postaral 
kytarový instrumentalista Štěpán Dvořák, o netradiční a vtipné 
představení nás autorů zase náš kamarád a fotograf David Heger. 
Došlo i na křest fotoknihy - ročenky 2016, toho se za knihovnu uja-
la Blanka Tauberová. Je to již naše třetí klubová fotokniha a shodli 
jsme se na tom, že tuto tradici - vydávání klubové ročenky - znovu 
a rádi obnovíme.

* V březnu se dámská část fotoklubu jela podívat do Příbrami 
do Galerie Františka Drtikola na Czech Press Photo 2016. K vidění 
byla celá kolekce čítající 460 fotografií včetně fotografií dvou pří-
bramských fotografů Petra Bambouska a Martina Andrleho.

* Ve čtvrtek 4. května se většina FotoFlegmatiků sešla na ver-
nisáži výstavy Šárky Krámské „Šperk v aktu“ v Městském muzeu 
v Sedlčanech, aby tak svojí účastí podpořili dva členy fotoklubu 
Věru Holečkovou a Kamila Novotného, kteří doplnili výstavu svými 
fotografiemi Šárčiných šperků na nahém těle.

* Těsně před prázdninami jsme uskutečnili společné focení kvůli 
naší jubilejní 10. výstavě, akci jsme  zakončili grilovací párty u Fou-
čků v Dublovicích a noční procházkou domů.

* První říjnové sobotní odpoledne se fotoklub sešel na verni-
sáži dlouho připravované výstavy člena našeho fotoklubu Zdeňka 
Šimka. Jeho třetí samostatná výstava v knihovně byla tentokrát 
pořádaná k jeho únorovým 80. narozeninám. I když se Zdeněk ne-
mohl vernisáže zúčastnit osobně kvůli zdravotnímu stavu, věříme, 
že tam byl s námi všemi duší přítomen.

* Ve čtvrtek 19. října jsme vyrazili do Galerie Františka Drtikola 
v Příbrami podpořit kolegy z tamního fotoklubu účastí na vernisá-
ži, kterou uspořádali k 60. výročí založení fotoklubu Uran Příbram. 
Stihli jsme si také prohlédnout výstavu černobílých fotografií Jaro-
slava Kučery s názvem „Jak jsem potkal lidi“, která byla zahájena 
o hodinu dříve ve druhém patře galerie.

* S blížícím se koncem roku jsme opět rovnýma nohama skočili 
do víru příprav klubové fotoknihy, lednové výstavy a oslavy 10. 
výročí založení fotoklubu. Navíc stále na schůzkách pokračujeme 

středa 10. 1. od 18 hod.                                                PŘEDNÁŠKA

Banát – přednáška pro veřejnost Mgr. Ivo Dokoupila, koordi-
nátora projektů společnosti Člověk v tísni, o minulosti a přítom-
nosti rumunských krajanů.

Banát – krajina a lidé
Banát - hory nad Dunajem. Člověk a krajina zde soupeří už 

180 roků. Při každodenní práci  se navzájem pomalu ale vytrvale 
opotřebovávají, až jsou od sebe takřka k nerozeznání. Člověk žne 
a oře, jeho dlaň ohlazuje topůrko sekery i držadlo motyky a on sám 
je přitom ohlazován sluncem, větrem, deštěm a mrazem. Jeho 
vrásky se stále více podobají horským kotlinám, ve kterých zurčí 
voda, jeho oči prosvětlenému nebi a jeho dlaně srůstají s nářadím, 
kterým vytváří dřevěné domky, mosty, seníky a ohrady. Oběma 
- člověku i zemi - jako by byl souzen stejný osud pod stejným 
nebem, jehož zákony jsou pevné a žádná lidská vzpoura s nimi nic 
neudělá. Nakonec navzájem splynou v láskyplném objetí, člověk 
je proměněn v zemi a ta ho přichýlí, aby ho po čase opět vyvrhla. 
Smrt zde není krutá, je jen vysvobozením od povinnosti pro ty, 
kteří již nemohou dále.
Český Banát v rumunských Karpatech nad Dunajem. To je šest 

českých vesnic v divokých a špatně přístupných horách. To je 180 
roků dřiny, trápení i radostí, 180 roků kácení pralesů, orání, setí, 
sklízení, kopání a stavění cest, výstavba vesnic, kostelů i hospod. 
To je dva tisíce pracovitých a svérázných krajanů žijících na stat-
cích a půdě zděděné po předcích. To je ponoření se do naší vlastní 
minulosti, minulosti českých a moravských vesnic, do doby, kdy 
věci měly svůj pevný řád a kouzlo jednoduchosti a přímosti. 

Mgr. Ivo Dokoupil - koordinátor zahraničních projektů MZV ČR. 
Od roku 2004 koordinuje projekt rozvoje šetrného cestovního ru-
chu v Rumunsku v oblasti českých vesnic Banátu (www.banat.
cz). Od roku 2008 koordinuje projekt obnovy turistického znače-
ní na Podkarpatské Rusi a od roku 2012 projekt obnovy turistic-
kého značení v oblastech horského Krymu. Autor mnoha článků 
a fotografických výstav, profesionální průvodce se specializací na 
Rusko, Ukrajinu a Mongolsko.

www.banat.cz
www.podkarpatskarus.net
www.crimea.cz

v promítání našich fotografií a diskuzemi o nich.
* 23. října nás zasáhla smutná zpráva, zemřel náš kamarád 

a FotoFlegmatik Zdeněk Šimek ve věku 79 let. (Tři dny poté vy-
hrál David Heger z Dublovic ve fotografické soutěži East West Art 
Award v Londýně 3. místo se Zdeňkovým portrétem „Starý muž 
a velryba“.) Zdeněk byl jedním ze zakládajících členů fotoklubu, byl 
plnohodnotným a oblíbeným FotoFlegmatikem až do posledních 
chvil… Vážili jsme si jeho zkušeností, elánu a humoru.

„Zdeňku, bylo nám ctí…“                                           FotoFlegmatici                      



LEDEN 2018 7

Kluby v komunitním centru
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

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

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 28. 1. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé 

pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do 18.30 
hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (= Klub pro všechny aktivní seniory): 3. 1., 17. 1. 
a 31. 1. od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 
    Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15-18 hod.

Kreslení – Kurz Lukáš: 6. 1. a 20. 1. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 2. 1. do 
6. 1. 2018. Přihlásit se může každý senior bez ohledu na to, zda 
už některý semestr navštěvoval. Stačí, že jej zaujme téma. První 
přednáška se uskuteční v pondělí 5. 2. v 10 hod.

Téma semestru: Gian Lorenzo Bernini – genius evropského 
baroka. Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo nea-
polského rodáka Giana Lorenza Berniniho – jednoho z nejvýznam-
nějších umělců evropského baroka. Organizační garant: Provozně 
ekonomická fakulta ČZU v Praze. Výukový garant: doc. Mgr. Mar-
tin Pavlíček, Ph.D.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:

Cyklus Pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme, 
vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme, pokračuje 
i v novém roce. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na společ-
ně strávený čas s Vámi. Pravidelné středeční čtení nazvané Hajá-
nek zaměříme tentokrát tematicky. Myslíme si, že čtení je umění 
a nikdy ho není dost, proto budeme rádi, když si přijdete pohádky 
nebo příběhy, které pro Vás s velkou péčí vybíráme, poslechnout. 

Středa 3. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení, při kterém 
si budeme číst pohádky se zimní tématikou. Vhodné pro rodiny 
s menšími dětmi.

Pátek 5. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky – odpoledne 
určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové 
hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se hrají? Chtěli byste některé 
vyzkoušet? Přijďte do knihovny a můžete se seznámit s hrami od 
firmy Albi, Mindok a DINO.  

Pátek 5. 1. od 15 hod. Loutkové divadlo – zahrajeme si pohád-
ku O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce a Hrnečku vař. Od 

středa 17. 1. od 20 hod.                                              LISTOVÁNÍ

Co by můj syn měl vědět o světě (Fredrik Backman) 

LiStOVáNí v podání Lukáše Hejlíka

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá 
všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v pů-
vabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, 
která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, 
potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden 
herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má 
stejně starého syna.

Backman: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodi-
čem. Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nej-
víc, jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“

Hejlík: „Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní 
nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě 
a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme 
být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvlád-
neme.“

Knihu vydalo nakladatelství Host v roce 2017 v překladu Heleny 
Matochové. Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

pátek 26. 1. od 18 hod.                                                  BESEDA

Stopem po Kyrgyzstánu – beseda s Vojtou Süsserem

Vojta Süsser, student sedlčanského gymnázia, se v létě vydal do 
středoasijského Kyrgyzstánu. Na své cestě téměř zdolal čtyřtisí-
covku, skoro využil služeb místního nevěstince a byl neoficiálním 
prezidentem Kyrgyzstánu konvertován na islám. O tyto a jiné zážit-
ky se s Vámi hodlá podělit. Přijdete?

16 hodin na program naváže Loutková výtvarná dílna, ve které si 
vyrobíme loutky, se kterými můžeme sehrát vlastní divadlo.

Středa 10. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení.
Pátek 12. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky 
Pátek 12. 1. od 15 hod. Pohádková babička – v podání naší 

Pohádkové babičky si poslechneme pohádku Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký. Od 16 hodin na program naváže Rozfoukaná výtvarná 
dílna. Foukat budeme vodovými barvami a vytvoříme krajiny přímo 
pohádkové. Do výkresů tuší domalujeme pohádkové postavy.

Pondělí 15. 1. od 10 hod. Padá snížek, padá - výtvarná dílna 
pro rodiny s dětmi. Vyrobíme si obrázky se sněhuláky z vaty a 
zasněženou zimní krajinu.

Středa 17. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení.
Pátek 19. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky
Pátek 19. 1. od 15 hod. Pohádková babička – čtení z knihy Čer-

ný krasavec od spisovatelky Anny Sewellové. Od 16 hodin naváže 
beseda s Libuší Jiránkovou z Jezdeckého sportovního klubu Koso-
va Hora s názvem Můj přítel kůň. Popovídáme si o chovu koní, jak 
na koni jezdit a vůbec o „koňáctví“.

Pondělí 22. 1. od 10 hod. Miky a dobrodružství s autíčkem 
- program pro rodiny s dětmi na motivy stejnojmenné knihy nej-
mladší české spisovatelky zapsané v České knize rekordů Barbory 
Laňkové.

Středa 24. 1. od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení,.
Pátek 26. 1. od 13.30 hod. Hrajeme deskovky
Pátek 26. 1. od 15 hod. Pohádková babička – rozmotá klubíčko 

pohádek z knížky Martínkova čítanka spisovatele Eduarda Petišky. 
Od 16 hodin naváže Provázková výtvarná dílna, ve které zkusíme 
umotat podložku pod hrnek.

Středa 31. 1. 2018 od 17 hod. Hajánek – podvečerní čtení.
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Městské muzeum Sedlčany
Tyršova 136, 264 01 Sedlčany
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tel./fax: 318 821 240

otevírací doba: leden-březen 
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říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: 13-16
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PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

Večer se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou – 
pátek 16. 2. od 19 hodin

Vystoupení Olgy a Jakuba Šafrových – pátek 23. 2. od 19 hodin

do pátku 5. ledna                                                                                                  VÝSTAVA

Můžete navštívit výstavu  REGIONÁLNÍCH  BETLÉMŮ

Vystaveny jsou betlémy pocházející z dílen regionálních tvůrců.

čtvrtek 18. ledna od 18 hodin                                           BESEDA

Zveme Vás na přednášku 

Mgr. Zbyška Mošny
„POLÁRNÍ ZÁŘE VE VĚDĚ, MÝTECH A UMĚNÍ“

Polární záře dlouhé věky lidstvo fascinovala a inspirovala k vy-
právění, uměleckým dílům i vědeckému zkoumání. V přednášce 
probereme staré písemné záznamy i domorodé legendy, podíváme 
se na americké romantické obrazy poloviny 19. století oslavující 
drsnou přírodu i skandinávské malby inspirované expedicemi za 
polární kruh. 

Mgr. Zbyšek Mošna, Ph.D. se zabývá popularizací vědy a před-
náškami pro školy, odbornou i širokou veřejnost. Pracuje pro 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR.

Délka cca 90 minut. Vstupné: 40 Kč.

středa 24. ledna od 18 hodin                                                      BESEDA

Zveme Vás na cestopisnou besedu s

VLADIMÍREM DUŠKEM
„Matka řek, nezkrotná Brahmaputra“

…“Expedici Brahmaputra jsme uskutečnili od 25. 10. do 9. 11. 
2016. Z toho 9 dní na vodě. Vyjeli jsme asi 15 km nad Tutingem, 
je to vojenské pásmo u Tibetu (dnes obsazené Čínou). Po vodě asi 
260 km do Pasigáthu. Expedice se účastnilo 14 vodáků (dva rafty 
a jeden kajak)“…

Délka cca 90 minut. Vstupné dobrovolné.

Městské muzeum vydalo publikaci 

Šárky Maškové Janotové
„VODNÍ MLÝNY SEDLČANSKA NA PRAHU MODERNIZACE“

Knížku si můžete zakoupit v sedlčanském muzeu, městské 
knihovně a v Turistickém informačním centru v Sedlčanech. 

Prodejní cena: 150 Kč.

Pracovníci sedlčanského muzea přejí čtenářům měsíčníku Rad-
nice klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018.

od čtvrtka 11. ledna                                                        VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci s Muzeem T. G. M. 
Rakovník pořádá výstavu

VE STÍNU IMPÉRIA - Germáni a doba římská

Výstava představí archeologické nálezy z doby římské ze sbírek 
Národního muzea a Muzea T. G. M. Rakovník. Archeologické nálezy 
budou doplněny modely, replikami a řadou dalších interaktivních 
prvků. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 11. ledna od 18 hodin.



HISTORIE

Z kroniky
města
Zápisky kronikáře Jana Pavelky

Za zdmi muzea se toho děje mnohem více, než 
mnozí návštěvníci tuší. Když si prohlížíte výstavu, 
asi vás napadne, že ji někdo musel nainstalovat, 
někdo ji vymyslel a zrealizoval – a že odněkud po-
cházejí exponáty. Ale co se děje s předměty, když 
právě nejsou vystavené? Co se odehrává v té části 
budovy, která je určena výhradně pro zaměstnan-
ce muzea?

Sbírka Městského muzea Sedlčany čítá řádově 
4 000 zaevidovaných sbírkových předmětů. Z nich 
je jen část těch, které můžete spatřit ve stálé expo-
zici nebo na výstavách. Většina předmětů je ulo-
žena za příznivých klimatických podmínek v depo-
zitáři. Tam buď teprve čekají, až přijde výstava, 
na níž se tematicky uplatní, nejsou dostatečně vy-
povídající kvůli dokumentaci, v níž je příliš málo 
informací, anebo jejich stav není zatím k výstav-

Sbírkotvorná činnost 
sedlčanského muzea

ním účelům vhodný (ať v ohledu k návštěvníkům, 
či k předmětům samým).

Tyto předměty pocházejí téměř výhradně od 
dárců, kteří je muzeu svěří k uchování pro budou-
cí generace. Chceme proto na tomto místě podě-
kovat všem, kteří nám tímto způsobem projevili 
a nadále projevují svou důvěru, vám patří dík za 
to, že se sbírka sedlčanského muzea nadále roz-
růstá. Každý dárce od nás dostává darovací list 
jako potvrzení a památku.

Sbírkovým předmětem se věc stává po zaregist-
rování v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy 
(CES) Ministerstva kultury České republiky. S tím 
přichází např. možnost zažádat si o grant na re-
staurování předmětu, ale také povinnost o před-
mět pečovat. Při tak velkém množství předmětů 
– a to se sedlčanské muze-
um řadí mezi ta malá – je 
prvním krokem v péči o ně 
zkontrolovat, že se nachází 
na svém místě a v nezhor-
šeném stavu. Každoročně 
je ze zákona povinné takto 
zinventarizovat příslušné 
minimální množství evi-
dovaných položek tak, aby 
byla celá sbírka překontro-
lována jednou za 10 let.

Evidenci a inventarizaci 
sbírek usnadňují moderní 
technologie. V součas-
nosti probíhá digitalizace 
sbírek i celé evidence. 

V počítačové databázi lze rychle vyhledávat podle 
různých kritérií a pověřená osoba má k dispozi-
ci na jednom místě všechny dostupné informace 
o předmětu včetně jeho fotografií. Tak je možné 
vytipovat si předměty, které by se hodily na někte-
rou připravovanou výstavu, aniž by bylo nutné mít 
sbírkový předmět fyzicky v ruce a „opotřebovávat“ 
ho, což je součástí jeho ochrany.

V ročním rozpočtu muzea je vždy vyčleněna 
částka na restaurování a opravu několika vybra-
ných předmětů. Ta je příležitostně navýšena o již 
jmenované granty nebo sponzorské dary.

Až úplně nakonec, když celý tento systém fun-
guje, jak má, se muzejníci pouštějí do vytváření 
a organizace výstav.                         

                                                          Pavel Žak

MUDr. Bohuš Kareš (1908 – 1979)

Bohuš Kareš: Květnová duha

1. Na stěžni dějin prapor zkrvavený
již do půl žerdě spuštěný se zdál;
svobody plamen, běsy uhašený,
pod strachu popelem již skoro dodoutnal.
2. Krvelačný vítěz vjel do země chudé,
jed traviči nám vrhli do studní,
zbabělý svět jak jablko visel rudé
nad temnou, hluchou času prohlubní.
3. U tolika mrtvých nikdo nevzňal svícny
v sutinách měst a v rozvalinách vsí,
jen zkázu všem děl nabízeny jícny,
krajem se řítil jezdec z Apokalypsy.
4. Však boží mlýny mlely zvolna, tiše,
a naše zrno osud těžkým ocenil.
Smrt s oblak dštěla do měst velké říše,
na hlavy těch, již našli v ní svůj cíl.

5. Poupata ale rozvila se náhle
slavného máje květem ohnivým;
polnice vzpoury ozvala se táhle
a tichem dědin nás se bojů dým.
6. Pak ztichly tvrdé sloky kulometů,
jichž ohlasem se dosud prostor chví,
květnové slunce v tvář novému světu
vysypala v salvách zlaté úsměvy.
7. Věnčeni slávou, spěte hrdinové,
ze západu letci, i vy z východu,
v pochod se dali velcí, slavní dnové,
v nichž z vašich rukou přijali jsme svobodu.
8. Nechť máj váš voní, zpívá, jásá!
A všichni svorně pějmež „hosana“.
V svornosti síla a síle je krása,
bez nich je bitva předem prohraná.
9. V jediném šiku spějme ve své příští,
slovanská lípa zve nás s rojem včel,
nesvornost povždy stavbu smělou tříští,
ať jedna touha svítí z vašich čel.
10. Kéž v české zemi by druh miloval druha
tou láskou, jak kdysi v boji s Germánskem.
Pak na nebi se sklene štěstí duha
nad světem, Čechami i Selčanskem.

Nová evidenční karta (vyplněná a vytištěná)Stará evidenční karta (předtištěná a nevyplněná)
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Luboš HANUS (13 let), Aerobik studio Dvoj-
ka Sedlčany, sportovní aerobik, mistr ČR, mistr 
Evropy, mistr světa v kategorii kadet sólo a juni-
orské páry.

Michaela ZELENKOVÁ (13), Aerobik studio 
Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, mistryně Ev-
ropy a světa v kategorii juniorské páry. 

Veronika PAPEŽOVÁ (23), Aerobik studio 
Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, mistryně ČR 
v kategorii fitness týmy, 4. místo na mistrovství 
Evropy i světa.

Marie BEZKOČKOVÁ (11), Aerobik studio 
Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 2. místo na 
mistrovství ČR, Evropy i světa v kategorii fitness 
týmy. 

Aleš KRUŠINA (18), Sportovní klub Zlobr 
Sedlčany, silový trojboj, absolutní mistr ČR v si-
lovém trojboji dorostenců, 4. místo na mistrovství 
Evropy v silovém trojboji v kategorii dorostenců 
do 83 kg. 

Josef KLÍMA (18), Sportovní klub Zlobr 
Sedlčany, silový trojboj, 7. místo na mistrovství 
Evropy v silovém trojboji v kategorii dorostenců 
do 66 kg.

Jaroslav NĚMEC (19), Sportovní klub Zlobr 
Sedlčany, silový trojboj, absolutní mistr ČR ju-
niorů v silovém trojboji, 3. místo na mistrovství 
Evropy v benčpresu v kategorii juniorů do 105 kg.

Tomáš NOVÁK (18), Sportovní klub Zlobr 
Sedlčany, silový trojboj, 1. místo na mistrovsví 
ČR v benčpresu v kategorii dorostenců do 105 kg, 
4. místo na mistrovství Evropy v silovém trojboji 
v kategorii dorostenců do 105 kg.

Jiří KYMLA (18), Sportovní klub Zlobr Sedl-
čany, silový trojboj, 1. místo na mistrovství Čech 
v silovém trojboji v kategorii dorostu do 93 kg.

Veronika OPOČENSKÁ (18), Sportovní klub 
Zlobr Sedlčany, silový trojboj, absolutní mistryně 
ČR v kategorii dorostenek, 2. místo na mistrovství 
Evropy v benčpresu v kategorii dorostenek.

Petra ŠVADLENKOVÁ (25), Sportovní klub 
Zlobr Sedlčany, silový trojboj, v listopadu 2017 
složila zkoušky na mezinárodního rozhodčího 
v silovém trojboji. Jde o nejmladší mezinárodní 
rozhodčí v historii ČR.

Jan VŠETEČKA (10), TJ TATRAN Sedlčany, 
oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 
1. místo na Mistrovství ČR, 1. místo v Českém 
poháru, 2. místo v Českém poháru, 3. místo 
v Českém poháru. 

Veronika VALSOVÁ (10), TJ TATRAN Sedl-
čany, oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl 
kajak, 1. místo na Mistrovství ČR, 2. místo na 
Mistrovství ČR, 3. místo na Mistrovství ČR, 2x 1. 
místo v Českém poháru, 2. místo v Českém pohá-
ru, 3. místo v Českém poháru.

Reprezentanti města v roce 2017
Jan PUDIL (10), TJ TATRAN Sedlčany, oddíl 

Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 2. místo 
na Mistrovství ČR, 3. místo na Mistrovství ČR.

Barbora KADLEČKOVÁ (10), TJ TATRAN 
Sedlčany, oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl 
kajak, 2. místo na Mistrovství ČR, 3. místo na 
Mistrovství ČR, 3. místo v Českém poháru.

Adam ŘEZÁČ (9), TJ TATRAN Sedlčany, 
oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 
1. místo na Mistrovství ČR, 2. místo na Mistrov-
ství ČR.

Vítek HOUDA (10), TJ TATRAN Sedlčany, 
oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 
3. místo na Mistrovství ČR.

Aneta BOUMOVÁ (12), TJ TATRAN Sedlča-
ny, oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 
1. místo v Českém poháru, 2. místo v Českém 
poháru, 3. místo v Českém poháru, 3. místo na 
Mistrovství ČR.

Vlaďka Pudilová (13), TJ TATRAN Sedlčany, 
oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 2. 
místo na Mistrovství ČR, 4. místo na Mistrovství 
ČR, členka Sportovního centra mládeže - doroste-
necká a juniorská reprezentace.

Radek VALSA (14), TJ TATRAN Sedlčany, 
oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 
1. místo na Mistrovství ČR, 1. místo v celkovém 
žebříčku bodování mládeže Českého poháru, člen 
Sportovního centra mládeže - dorostenecká a ju-
niorská.

David SAMEC (16), TJ TATRAN Sedlčany, 
oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kajak, 2x 
2 místo na Mistrovství ČR.

Týna VEJVODOVÁ (17), TJ TATRAN Sedlča-
ny, oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl kanoe, 
3. místo na Mistrovství ČR.

Johana TULACHOVÁ (17), TJ TATRAN 
Sedlčany, oddíl Rychlostní kanoistika, singl i debl 
kanoe, 2. místo na Mistrovství ČR, účast na mezi-
národním závodě Olympijské naděje.

Barbora BARTÁKOVÁ (13), TJ TATRAN 
Sedlčany, lední hokej, 4 odehrané zápasy v dresu 
ČR do 16 let.

Denisa HABARTOVÁ (14), TJ TATRAN 
Sedlčany, lední hokej, 4 odehrané zápasy v dresu 
ČR U-16-ženy (1 gól + 1 asistence).

Daniel PALÁTKA (20), TJ TATRAN Sedlča-
ny, stolní tenis, 1. místo Regionální přebor I. třídy 
mužů, 3. místo na Mistrovství ČR hendikepova-
ných sportovců ve čtyřhře, 4. místo v jednotlivcích 
na Mistrovství ČR hendikepovaných sportovců, 3. 
místo Mistrovství ČR družstev hendikepovaných 
sportovců (za tým Janské Lázně).

Mgr. Radovan FAKTOR (40), TJ TATRAN 
Sedlčany, člen A družstva stolního tenisu, 2x po-
stup z kvalifikace na Mistrovství ČR mužů) z 64 

účastníků), přeborník Středočeského kraje ve 
čtyřhře mužů.

MUDr. Karel PEJŠA (46), TJ TATRAN Sedl-
čany, člen A družstva stolního tenisu, 2x nejlepší 
hráč 3. ligy, přeborník Středočeského kraje ve 
čtyřhře mužů.

Ing. Jiří KOCURA (54), TJ TATRAN Sedlča-
ny, člen A družstva stolního tenisu.

Ing. Dušan DRECHSLER (44), TJ TATRAN 
Sedlčany, člen A družstva stolního tenisu.

Alžběta SŮSOVÁ (19), Rugby Club Sedl-
čany, širší kádr reprezentace ČR v patnáctkovém 
ragby.

ANETA JURÁSKOVÁ, Rugby Club Sedlčany, 
širší kádr reprezentace žen ČR v patnáctkovém ra-
gby, reprezentace v kategorii U18.

Jana NEDVÍDKOVÁ (24), Rugby Club Sedl-
čany, širší kádr reprezentace žen ČR v patnáctko-
vém ragby.

Martin BENÁK (19), Rugby Club Sedlča-
ny, reprezentace sedmičkového ragby na ME 
v Ostravě.

Radek MANDÍK (22), Rugby Club Sedl-
čany, reprezentace sedmičkového ragby na ME 
v Ostravě.

Robert TREFNÝ (25), Rugby Club Sedlčany, 
kapitán České reprezentace sedmičkového ragby 
na ME v Ostravě a Bukurešti

Eva ZDEŇKOVÁ (24), Rugby Club Sedlča-
ny, reprezentace sedmičkového ragby na ME na 
Maltě.

Zdeněk VLÁSEK (15), GE – BAEK HOSIN 
SOOL, taekwondo, 3. místo na Mistrovství ČR ve 
sportovním boji.

Eliška HAVLOVÁ (15), Karate-P-Klub Sedl-
čany, 4 místo kategorie kata tým, mistrovství ČR 
karate JKA, 3 místo kategorie kata, turnaj mládeže 
ČR, 2. místo kategorie kata tým, turnaj mládeže ČR.
  Filip HAVEL (10), Karate-P-Klub Sedlčany, 5. 
místo kategorie kata tým, mistrovství ČR karate 
JKA, 2. místo kategorie kumite, krajský přebor, 2. 
místo kategorie kata, krajský přebor, 2. místo ka-
tegorie kata, turnaj mládeže ČR, 1. místo kategorie 
kata tým, turnaj mládeže ČR.

JAN REINISCH (13), Karate-P-Klub Sedlča-
ny, 5. místo kategorie kata tým, mistrovství ČR 
karate JKA, 2. místo kategorie kumite, krajský 
přebor, 2. místo kategorie kata, krajský přebor, 2. 
místo kategorie kata, turnaj mládeže ČR, 1. místo 
kategorie kata tým, turnaj mládeže ČR.

František ŠONKA (13), Karate-P-Klub Sedl-
čany, 5. místo kategorie kata tým, mistrovství ČR 
karate JKA, 3. místo kategorie kumite, krajský 
přebor, 3. místo kategorie kata, krajský přebor, 3. 
místo kategorie kata, turnaj mládeže ČR, 1. místo 
kategorie kata tým, turnaj mládeže ČR.
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Reprezentanti města v roce 2017
Vojtěch ŠONKA (10), Karate-P-Klub Sedl-

čany, 5. místo kategorie kata tým, mistrovství ČR 
karate JKA, 1. místo kategorie kata tým, turnaj, 
mládeže ČR

Petra CIHELKOVÁ (12), 1. ZŠ Sedlčany, od-
znak všestrannosti olympijských vítězů, 31. místo 
v ČR v kategorii 12 let - dívky.

Lenka HRADECKÁ (33), Fitness PeVan  
Gym, bikiny fitness, 1. místo Grand Prix Jalex 
Krnov 2017, 3. místo Golem Classic Kutná Hora 
2017.

Lukáš REJHOLEC (19), PeVan  Gym Team 
Sedlčany, kulturistika, 2. místo junioři do 77 kg. 
FFF Cup, 1. místo junioři do 77 kg BFC Cup, 2. 
místo junioři Mezinárodní soutěž IFBB Diamond 
CUP.

Luděk JIRÁČEK (39), PeVan Gym Team 
Sedlčany, klasická kulturistika, 3. místo – Part-
ners Cup-Čelákovice, 1. místo – BFC Adel Cup
-Česká Lípa, 1. místo Grand Prix Fitness Brno.

Vojtěch BALOUN (20), PeVan Gym Team 
Sedlčany, vicemistr ČR – kulturistika juniorů do 
77 kg, vicemistr Čech – kulturistika juniorů do 77 
kg, 2. místo -BFC Cup- kulturistika juniorů do 77 

kg, 3. místo – FFF Cup kulturistika juniorů OPEN, 
3. místo FFF Cup kulturistika mužů do 80 kg, 5. 
místo BFC CUP kulturistika mužů do 80 kg.

Petr Mindžak (33), SK Pegas Sedlčany, 
softball, hlavní kouč reprezentace ČR - Kadetky 
U16 – 2017 stříbrná medaile z Mistrovství Evropy 
v Ostravě. Kouč na první metě reprezentace ČR – 
juniorky U19-2017 na Mistrovství světa – Florida 
– umístění mezi osmi nejlepšími družstvy- popr-
vé v historii. Od roku 2017 na dva roky jmenován 
hlavním koučem Reprezentace ČR – Juniorky 
U19.

Vojtěch MACHOVSKÝ (22), SK Pegas 
Sedlčany, softball. V roce 2017 získal licenci 
ESF rozhodování zápasů na mezinárodní úrovni, 
rozhodoval zápasy Mistrovství Evropy, v pozici 
rozhodčího absolvoval nejvyšší české soutěže, 
extraligy mužů, žen a juniorské extraligy včetně 
finálových částí soutěží. Rozhodoval zápasy final 
four Českého poháru mužů. 

Václav CALTA (18), MO - Český rybářský 
svaz, Sedlčany, rybolovná technika, mistr světa 
v disciplíně zátěž skish, na mistrovství světa v ry-
bolovné technice v Bratislavě, mistr Slovenska 

v pětiboji, 2 zlaté a 1 stříbrná medaile v Nových 
Zámcích. Vítěz finále Českého poháru v kategorii 
juniorů ve velkých Pavlovicích. Vítěz v celkovém 
pořadí juniorů v Českém poháru pro rok 2017. Ví-
těz v kategorii družstev v lize mládeže jak v jarním, 
tak v podzimním kole. Na Mistrovství ČR v Pel-
hřimově 2 zlaté a v pětiboji stříbrná medaile. Ve 
všech třech nominačních závodech obsadil druhá 
místa a tím se nominoval do reprezentace pro rok 
2017.

Vojtěch BURDA (16), MO - Český rybářský 
svaz, Sedlčany, rybolovná technika. V soutěži 
Zlatá ulice národní kolo získal stříbrnou medaili 
v lovu ryb udicí. 3 místo v rybolovné technice 
a v celkovém pořadí 3. místo. Na mistrovství ČR 
v rybolovné technice v kategorii družstev získal 
společně s Václavem Caltou stříbrné medaile, 
v kategorii jednotlivců stříbro v disciplíně zátěž 
skish. Vítěz ligy mládeže v kategorii družstev jak 
v jarním, tak i v podzimním kole. 

Tomáš DVOŘÁK (19), Oddíl kondičního 
cvičení KRAKEN, Taekwondo, 1. místo na Mist-
rovství republiky v Taekwondu, (moderní korejské 
bojové umění sebeobrany).

Domov Sedlčany, posky-
tovatel sociálních služeb, 
připravil mikulášskou be-
sídku pro své klienty, ale 

i pro další seniory z okolních domovů.
Akce byla naplánována na 1. 12., ale přípravám 

se presonál věnoval už mnohem dříve! Program 
byl skutečně pestrý – byly připravené soutěže 
a hry pro seniory, odměny pro nejlepší masky, 
tanec s živou hudbou, občerstvení. Celý domov 
se pod mikulášskou a hlavně čertovskou výzdo-
bou úplně proměnil. Někteří návštěvníci, domácí 
senioři,  ale i personál se převlékl do nápaditých 
kostýmů, na chodbách visely čertovské obrázky 
a řetězy, nechyběl ani vánoční stromeček a spous-
ta dobrot. K této mikulášské atmosféře přispělo 
i několik studentů sexty sedlčanského gymnázia, 
kteří se v čertovských  maskách také do akce  za-
pojili a  zodpovědně se zhostili  rolí pomocníků.  
Po celou dobu doprovázeli seniory na  jednotli-
vých  stanovištích, pomáhali jim plnit úkoly, hráli 
se seniory různé hry, povídali si s nimi, obsluho-
vali je v jídelně… Čertů se v domově pohybovalo 
skutečně hodně a  každý byl za svůj nápaditý pře-
vlek také odměněn.

Soutěžilo se celkem na 7  stanovištích – např. 
si studenti zahráli se seniory čertovské uhlíky, 
vařili luciferovu bramboračku, čichali, čichali člo-
věčinu, luštili čertovský kvíz atd., ale hlavně  se 
všichni  se zájmem do čertovských hrátek zapojo-

Studenti gymnázia na mikulášské besídce v domově pro seniory

vali. Nejvíce bodů nakonec  získal Domov Unhošť, 
na druhém místě se umístili senioři z Vlašimi 
a  třetí místo obsadil Domov Sedlčany. Vítězové 
byli oceněni  medailemi, pohárem, diplomy, ne-
chyběl ani  dort, a každý účastník byl ještě obda-
rován dárečkem. 

Soutěžemi program zdaleka nekončil, ještě 
byla připravena pro všechny účastníky Mikuláš-
ká taneční zábava s živou hudbou a celý program 
probíhal ve velmi příjemné atmosféře, která se od-
rážela na usměvavých tvářích babiček a dědečků.

Studenti gymnázia prokázali velkou empatii 
a velmi přispěli k tomu, že se celá akce tak moc 
vydařila. Zaměstnanci a organizátoři mikulášské 
besídy studenty velice chválili a my jsme na stu-
denty také velmi pyšní. 

Těšíme se na další společné akce, nesmíme 
totiž zapomínat, že všichni budeme jednou staří!

                                           G a SOŠE Sedlčany

VŠCHT Praha vyhlásila  8. ročník fotogra-
fické soutěže pod názvem „Svět (je) che-
mie.“ 

Témata prvních dvou kol byla široká, ale jas-
ná: mladí chemici si měli vybrat jev, reakci, 
sloučeninu či kterýkoliv z nespočtu důmyslných 
chemických systémů, ať už ze světa přírody nebo 
civilizace a zychytit tento jev fotografií. Soutěže se 
mohl účastnit kdokoli, nemusel to být student SŠ 
nebo VŠ.

Vítězkou druhého kola soutěže se stala Eva Bar-
tošová, studentka oktávy

 G a SOŠE Sedlčany. Svou fotografii vytvořila 
na chemickém semináři pod vedením p.uč. Dra-
homíry Grinové. 
Na snímku zachy-
tila krystalizaci 
mědi v dusičnanu 
stříbrném, která 
vytvořila opravdu 
nádhernou kom-
pozici. Eva Bar-
tošová postupuje 
do finále, které se bude konat v průběhu února 
v prostorách ČVUT. Vítězné fotografie se objeví 
i v kalendáři VŠCHT Praha pro rok 2018. Jsme 
rádi, že jsme se úspěšně zapojili do zajímavého 
projektu, kde se snoubí věda a umění.

                                          G a SOŠE Sedlčany

Studentka gymnázia uspěla ve 
fotosoutěži Svět (je) chemie
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ZÁVĚREM

Lidová
hvězdárna

Lednové pozvání k návštěvě hvězdárny patří 
všem, kteří se chtějí seznámit nejen s aktualitami 
v astronomii, ale mají zájem o pravidelné infor-
mace týkající se noční oblohy právě panujícího 
ročního období.

Zimní období, které započalo vstupem Slunce 
do znamení Kozoroha 21. 12. v minulém roce, 
potrvá až do jarní rovnodennosti v březnu. Na 
večerní obloze budou postupně vrcholit Ryby, 
následované Beranem a poté Býkem. V Rybách 
pro amatérskou prohlídku větším dalekohledem 
je nachystaná nenápadná spirální galaxie M74 
jejíž podoba vynikne až na digitálním snímku. Po-
dobnou a ještě méně jasnou galaxii NGC 772 vy-
hledáme v sousedním Beranovi. Následující Býk 
toho nabídne ve svém okolí více. Nevynecháme 
mlhovinu M1 jinak zvanou Krabí mlhovina, což 

je pozůstatek po výbuchu supernovy spatřené na 
obloze v roce 1054. Kolem jasného Aldebarana, 
nejjasnější hvězdy v Býku, se rozprostírá skupi-
na hvězd otevřené hvězdokupy Hyády. Podobná 
hvězdokupa Plejády v západním okraji souhvězdí 
má podobu malého vozíčku. Jinak je to seskupení 
asi 150 hvězd, z nichž sedm nejjasnějších tvoří 
toto seskupení. Jmenovaná souhvězdí zvěrokruhu 
provázejí další, z nichž nejnápadnější a zdá se i 
nejkrásnější je Orion se svými dvěma obřími hvěz-
dami, načervenalým Betelgeuse a bílým Rigelem. 
Z mlhovinových objektů sem patří M42 (Velká 
mlhovina v Orionu) a také pruh zářící mlhoviny 
s nápadnou tmavou mlhovinou Koňská hlava.

Orion je doprovázen Velkým psem s jasným Si-
riem a Malým psem s také svítivým Procyonem. 
Mezi těmito třemi souhvězdími je nenápadný 
Jednorožec, ve kterém se na okraji Mléčné drá-
hy nalézá mnoho proměnných hvězd. Je zde také 
zvláštní hvězda V838, kterou jsme mohli sledovat 
v únoru roku 2002 při jejím výbuchu. Dnes je v je-
jím okolí viditelná mlhovina ozářená echem světla 
této explodující hvězdy. 

Pozorovací program 
pro veřejnost na leden:

Hvězdárna otevřena každý pátek 
od 17 do 20 hod. 

Měsíc – Na páteční večerní obloze 5. a 26. 
ledna.

Planety – Na večerní obloze nalezneme pouze 
ty nejvzdálenější Uran s Neptunem. Ostatní, Jupi-
ter, Merkur a Mars  jsou na ranní východní obloze. 
Planety Venuše a Saturn jsou nepozorovatelné.

Ostatní objekty – Mlhovinám a galaxiím výše 
uvedeným se přidají M81 a M82 nad severním 
obzorem a M31 s M33 v souhvězdí Andromedy 
a Trojúhelníku schylující se k západu.

PF 2018 pro návštěvníky hvězdárny 
a hodně zážitků z jasných nocí při pozo-
rování přeje Hvězdárna Josefa Sadila 
v Sedlčanech.

František Lomoz

Již po několikáté se stu-
denti  GaSOŠE vydali obdi-
vovat krásy Velké Británie. 

Tentokráte ovšem nebyla 
tato týdenní exkurze jen tak ledajaká, neboť v po-
sledních dvou dnech probíhaly v České republice 
volby do Poslanecké sněmovny. Více než polovi-
na zúčastněných studentů si tak zájezd okořenila 
o návštěvu velvyslanectví v Londýně.

Cílem exkurze byla především západní Anglie 
a Wales. V sobotu 14. října vyrazil dvoupatrový 
autobus s více než 70 pasažéry na dlouhou cestu 
přes Německo, Belgii, Francii, trajektem přes La-
manšský průliv, a dále již po anglické pevnině až 
do hlavního města Walesu Cardiffu. Na programu 
dalších dní byla například města Bristol, Glaston-
bury, Wells nebo Exmoorský národní park. Noci 
trávili studenti po menších skupinkách u britských 
rodin, kde nejen poznávali jiný styl života a kultu-
ru, ale i zdokonalovali své schopnosti v anglickém 
jazyce. Ke konci týdne už se přibližovali Londýnu 
a navštívili vyhlášenou památku Stonehenge nebo 
víkendové sídlo královny Alžběty II. Windsor. Poté 
už se na jednu noc přesunuli k jiné rodině žijící na 
okraji Londýna. Poslední den, pátek 20. října, už 
byl věnován jedině hlavnímu městu. 

Ráno byli žáci rozděleni do dvou skupin, aby 
byla prohlídka města účinnější jak pro ně samot-
né, tak i pro profesory s průvodkyněmi, kterým se 
menší skupiny hlídají přeci jen o něco lépe. Na 
programu byly typické londýnské památky jako 
budovy Parlamentu, Westminsterské opatství, 
Buckinghamský palác či Trafalgarské náměs-
tí. Kolem poledne se obě skupiny opět sešly, 
a znova se rozdělily, tentokráte však na voliče 
a nevoliče. Mladší studenti pak mířili na návštěvu 
londýnských muzeí a ti starší i s profesory na vel-
vyslanectví České republiky v Londýně, které sídlí 
nedaleko Hyde Parku. 

K přepravě jsme využili služby metra, a čím více 
jsme se blížili volební místnosti, tím více rodilých 
Čechů jsme potkali. Bylo příjemné potkávat po 
celém tom týdnu opět sice cizí, ale české tváře 
a slyšet jejich přirozenou češtinu. Ambasáda spí-
še vůbec neočekávala takovou kopu lidí najednou, 
a když už část z nás byla uvnitř, vyšel zaměstnanec 
velvyslanectví s prosbou, abychom kvůli menším 
prostorům počkali venku. Následně jsme byli bo-
dyguardem vpouštěni dovnitř zhruba po pěti. Tam 
jsme ještě chvíli čekali na recepci a poté už jsme 
pokračovali do samotné volební místnosti. Aby-
chom mohli vůbec volit v Londýně, bylo třeba si 

ještě v České republice zařídit takzvaný voličský 
průkaz. Ten jsme tedy předložili společně s ob-
čanským průkazem, nebo cestovním pasem. Naše 
nacionály byly zapsány do archu a členové voleb-
ní komise nám předali speciální hlasovací lístky 
s obálkou. Poté už klasicky následoval vstup za 
plentu, které ještě předcházelo další, ale už oprav-
du krátké čekání, vložení vybraného volebního 
lístku do obálky a vhození obálky do urny za do-
zoru zvláštní okrskové volební komise. 

Jakmile všichni odvolili a sešli se před amba-
sádou, přesunuli jsme se za druhou, nevolební 
skupinou k muzeím a odtud pokračovali na plavbu 
lodí po řece Temži, což bylo ještě s následným po-
hledem na večerní osvětlený Londýn z Greenwich-
ského parku nádherné zakončení našeho výletu. 
Poté už jsme se jen odebrali do našeho autobusu 
a vyrazili směr Sedlčany. Na zpáteční cestu jsme 
místo trajektu využili Eurotunel, který se nachá-
zí v průměrné hloubce 45 metrů pod mořským 
dnem. Pro většinu z nás to bylo vůbec poprvé, 
co jsme mohli jít k volbám a pomáhat tak tvořit 
českou historii. Samotný zážitek se samozřejmě 
zmnohonásobí, když to poprvé uděláte v cizině, 
a ještě ke všemu v takové světové metropoli, jakou 
Londýn je.    Hanka Pinkasová G aSOŠE Sedlčany

Fronta na londýnské ambasádě zapříčiněna sedlčanskými studenty



Společné foto oceněných úspěšných reprezentantů města za rok 2017

Lednová výročí místních rodáků
Maršál Radecký (* 2. listopadu 1766 - † 5. ledna 1858)
Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče se narodil se a své dětství prožil na třebnickém zámku. V 18 letech nastoupil k jezdectvu a po-
stupně se vypracoval přes řadu funkcí až do nejvyšší armádní hodnosti - polního maršála habsburského mocnářství. Za svou kariéru byl dekorován Řádem 
zlatého rouna a mnoha dalšími vyznamenáními. Absolvoval 17 polních tažení po celé Evropě, v nichž byl sedmkrát raněn. Stal se výraznou postavou Napo-
leonských válek. Ve známé bitvě u Lipska, v níž došlo k porážce napoleonských vojsk, velel rakouské armádě. V plné síle se dožil úctyhodného věku 91 let. 
Zemřel 5. ledna 1858 ve svém sídle u Milána v Itálii. Samotný Radeckého pohřeb proběhl ve Vídni. Ještě téhož roku byl maršálovi postaven obrovský pomník 
odlitý z ukořistěných sicilských děl (nyní uložen v pražském Lapidáriu). Stál na největším náměstí na pražské Malé Straně, které se na jeho počest jmenova-
lo Radeckého (dnes Malostranské). V Sedlčanech jeho památku připomíná 
pamětní deska umístěná na budově městského muzea v Tyršově ulici, která 
byla odhalena v roce 2016 u příležitosti 250 výročí Radeckého narození.

Karel Baxa (* 23. června 1862 - † 5. ledna 1938)
Advokát, politik, první pražský primátor, prezident ústavního soudu, spiso-
vatel. Byl prvorozeným synem ze dvanácti dětí řídícího učitele Jana Baxy, 
narodil se 23. června 1862 v sedlčanské škole. Studoval na akademickém 
gymnáziu práva na pražské univerzitě. Poté působil u krajského úřadu v Tá-
boře, Chebu a Přimdě. V roce 1891 odešel do Prahy. Před válkou byl advo-
kátem a činným politikem a novinářem, od roku 1903 poslancem na říšské 
radě ve Vídni. Byl primátorem až do roku 1937, kdy se úřadu vzdal. Za něho 
vznikla Velká Praha, která původně, v roce 1918, měla jen osm částí. V roce 
1934 s ní byla spojena všechna přilehlá města, takže se rozrostla na 19 čtvrtí. 
Zemřel na následky mozkové mrtvice, urna s jeho popelem je uložena v Malé 
síni strašnického krematoria v Praze, o jehož výstavbu se Karel Baxa jako 
pražský primátor zasloužil.

Výročí roku 2018 
1713 - postavení barokního morového sloupu na náměstí - 305 let
1918 - vyhlášení Československé republiky - 100 let
1923 - založení časopisu Ohníčky mládí - 95 let
1933 - založen oddíl hokeje v Sedlčanech - 85 let
1943 - vystěhování města Sedlčan a Sedlčanska za 2. sv. války - 75 let
1953 - založení tradice konání závodů na Sedlčanské kotlině - 65 let
1968 - instalován památník Za mír a svobodu sochaře Břetislava Bendy 50 let
1973 - založen šachový oddíl při TJ Start Sedlčany - 45 let
1978 - instalováno sousoší Lidé bez domova od sochaře Břetislava Bendy 
1993 - vznik partnerství s městem Taverny ve Francii - 25 let
1993 - otevření 2. základní školy Propojení v Sedlčanech - 25 let



Vážení čtenáři Radnice, 
na této stránce si můžete připomenout některé z akcí, které se minulý rok uskutečnily v sedlčanském 

muzeu nebo na jejichž pořádání se naše organizace podílela.
Hlavní událostí minulého roku bylo připomenutí pořádání motoristických sportů v areálu Sedlčanské 

kotliny. Při této příležitosti se v muzeu konala výstava a stálá expozice muzea byla obohacena o expo-
náty připomínající tuto významnou aktivitu.

Děkuji svým kolegům – pracovníkům muzea a také občanům, dárcům, podnikatelům a sponzorům, 
kteří městské muzeum navštěvují a podporují jej v jeho činnosti. Zvláštní poděkování náleží zastupi-
telům města Sedlčan za všestrannou podporu a pozornost, kterou věnují nejen městskému muzeu, ale 
i kulturnímu životu v našem městě. 

                                                                                                                David Hroch, ředitel muzea

Střípky z muzejního roku 2017

Velikonoční dny řemesel nabídly bohatý sorti-
ment vlastnoručních výrobků a přilákaly stovky 
návštěvníků.

Adriana a Pavel Jarolímkovi se podělili o své 
zkušenosti s nízkonákladovým cestováním, kte-
ré získali mimo jiné během měsíců strávených 
u protinožců.

Po stopách historie a za pamětihodnostmi měs-
ta Sedlčany se vydali žáci 2. ZŠ Sedlčany v září 
a v říjnu. Zastavili se i u jedné kuriozity – mamutí 
stoličky.

Večer při svíčkách v režii Olgy a Jakuba Šafrových 
byl plný swingové hudby a laskavého manželské-
ho špičkování. 

Muzejní noc spojená se ZUŠ Open se letos nes-
la v duchu koloběhu lidského života, jeho oslav 
a rituálů.

Pracovníci muzea absolvovali pod vedením pana 
Jiřího Páva exkurzi po lidových stavbách a přírod-
ních zajímavostech Sedlčanska.

Letní výstavu a novou část stálé expozice muzea 
věnovanou Sedlčanské kotlině společně otevřeli 
starosta a senátor Jiří Burian a motokrosový zá-
vodník Antonín Baborovský.

Výstavu i expozici, na jejichž realizaci měl obrov-
skou zásluhu prezident Veterán klubu Sedlčany 
Pavel Chýle, si prohlédli i legendární závodníci.

Kniha Sedlčanské paměti ze 17. století autorek 
Šárky Maškové Janotové a Marie Tošnerové vy-
chází z velké části ze zápisů místního mydláře 
a knížecího rychtáře Jana Procházky.

She Owl, kalifornské duo s italskými kořeny, svý-
mi písněmi vypráví polozapomenuté příběhy. Bě-
hem večera vystřídali Jolanda a Demian množství 
známých i exotických nástrojů.

Na právě probíhající vánoční výstavě betlémů se 
vyjímá nový přírůstek muzea z dílny Veroniky Hej-
halové, který vznikal téměř po celý rok.


