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Sedlčaňák Martin Macík je nejmladším pilotem kamionu v historii nejnáročnějšího závodu na světě Rallye Dakar. Letošní účast navíc okořenil fantastickým 
5. místem. Na horním snímku je spolu se svým otcem Martinem Macíkem st., navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Michalem Mrkvou.



Jaký je svět kolem nás? 

Dne 14. 2. se v KDJS Sedlčany konala okresní soutěž ZUŠ taneč-
ního oboru, jejímž hlavním organizátorem byla ZUŠ Sedlčany. 

V přehlídce vystoupilo 17 choreografií z okresů Beroun, Benešov, Praha 
západ a Příbram ve věku od 5 do 18 let. Diváci mohli zhlédnout lidové tance 
a říkadla, modernu a hlavně tanec scénický. Tanečníci ze ZUŠ Sedlčany pod 
vedením V. Dědové a M. Veselé získali 3 zlatá pásma s postupem do Krajské-
ho kola, 1 stříbrné a 1 bronzové pásmo.

Sedlčany hostily okresní soutěž ZUŠ

Výstava „Svět kolem nás“ v KDJS mapuje způsob práce žáků celé 
školy současného i staršího data. Jednotlivé celky tvoří témata 
krajiny, architektury, světla, dějin umění, portrétů, keramiky, 
zvířat, osobností...

Škola Propojení prezentuje i fotky z exkurzí, z akční tvorby venkovní i inte-
riérové. Celý závěr výstavy je věnován modernímu umění a reakci na součas-
né umění, kdy jednotlivé třídy vyjely do Prahy na výstavy a následně tvořily. 
Práce nemají jmenovky, a tak je na autorech, aby si své dílko našli a mohou 
nechat autogram u vchodu do výstavy. Výstava je přístupná v KDJS do 7. 
března.                                                             Vlaďka Křenková, učitelka VV



ÚVODEM

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 79/2014-2018 dne 24. ledna 2018

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 17 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 10. 
ledna 2018 (RM č. 78/2014-2018) a dopl-
ňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
79-1314/2014-2018);
▪ přednesenou Zprávu pod názvem „Závě-

rečný účet – Výsledky hospodaření za rok 
2017 (ve skladbě „Příjmy; „Výdaje“ včetně 
příloh a přehledu RO č. 1 – RO č. 11/2017)“ 
a doporučila takto koncipovanou Zprávu 
o výsledcích hospodaření předložit Zastu-
pitelstvu města Sedlčany k řádnému pro-
jednání, a to na jeho nejbližším zasedání. 
Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém 
období roku 2017 celkové výše 189.046,61 
tis. Kč (99,80 %) a výdaje celkové výše 
162.950,53 tis. Kč (94,89 %). Rozpočet 
města Sedlčany za rok 2017 byl uzavřen 
jako přebytkový v částce 26.096,08 tis. Kč 
(RM 79-1315/2014-2018);
▪ informace o stavu realizace, provádění 

a dílčích výsledcích hardwarově – softwa-
rového auditu a využívání prostředků ICT 
podpory a bezpečnosti úředních výkonů 
a dat na Městském úřadu Sedlčany (RM 79-
1323/2014-2018);
▪ rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. zá-

kladní školy Sedlčany učiněné ve smyslu 

zákona č. 250/2000 Sb., § 32 odstavce č. 
3, které svědčí o potřebě zapojení Fondu 
odměn tvořeného příspěvkovou organizací 
pro uvedený případ ve výši 13.581,00 Kč ke 
krytí překročení stanoveného objemu pro-
středků na platy (RM 79-1327/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o pro-

nájem veřejného prostranství na náměstí T. 
G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 
31. března, 9. června, 15. září a 15. prosince 
2018 za účelem pořádání tzv. „Farmářských 
trhů“. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 
1) písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství se výše uve-
dené akce osvobozují od místního poplatku 
(RM 79-1316/2014-2018);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí pří-

střeší v bytovém domě Sedlčany, na adre-
se Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, 
a to s uživatelkou přístřeší, trvale hlášenou 
na adrese ohlašovny Městského úřadu Sedl-
čany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 
01 Sedlčany, na dobu určitou, tj. do dne 30. 
června 2018 (RM 79-1320/2014-2018);
▪ uzavřít Smlouvu o krátkodobém proná-

jmu nebytových prostor, v objektu Měst-
ského muzea Sedlčany, a to v souvislosti 
s konáním druhého kola voleb Prezidenta 
České republiky 2018, které budou probíhat 
ve dnech 26. a 27. ledna 2018, a to za úče-
lem zajištění a zabezpečení zdárného a dů-

stojného průběhu voleb a volební místnosti 
pro volební okrsek č. 2 (RM 79-1321/2014-
2018);
▪ uzavřít Smlouvu o krátkodobém pro-

nájmu nebytových prostor, v objektu Kul-
turního domu Josefa Suka Sedlčany, a to 
v souvislosti s konáním druhého kola voleb 
Prezidenta České republiky 2018, které bu-
dou probíhat ve dnech 26. a 27. ledna 2018, 
a to za účelem zajištění a zabezpečení zdár-
ného a důstojného průběhu voleb a volební 
místnosti pro volební okrsek č. 3 a č. 4 (RM 
79-1322/2014-2018);
▪ spoluúčast města Sedlčany na projek-

tu ze segmentu volného času a primární 
prevence Středočeského kraje s využitím 
na opravu sportovních prvků Skateparku 
Sedlčany ve výši 20 % předpokládaného 
rozpočtu, a to do maximální částky ve výši 
100.000,00 Kč spoluúčasti města Sedlčany 
z rozpočtu na rok 2018 (v souboru výroků 
usnesení RM 79-1324/2014-2018);
▪ spoluúčast města Sedlčany z rozpočtu 

na rok 2018 na realizaci Projektu „SUKOVY 
SEDLČANY – 54. ročník hudebního festiva-
lu“ v potřebné procentuální výši z celkových 
nákladů předpokládaného rozpočtu podle 
podávané Žádosti (v souboru výroků usne-
sení RM 79-1325/2014-2018);
▪ poskytnutí finančního daru v max. 

výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost, kde 
příjemci jsou osoby splňující kritéria po-

(pokračování na další straně)

Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí různé informace a možná až spekulace o průběhu výběrového řízení na akci Modernizace dopravního 

terminálu, jinak řečeno autobusového nádraží. Tuto stavbu řešíme již od roku 2008, dvakrát v té době bylo požádáno o dotaci 
z regionálního operačního programu Středočeského kraje avšak neúspěšně. V loňském roce byla naše žádost o dotaci úspěšná 
v operačním programu MMR ČR, v programu IROP.  Koncem července 2017 jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavby ve 
smyslu nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Zadávací řízení jako podlimitní bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a poté bylo zadavateli podáno 6 žádostí o účast, 
následně pak na základě výzvy byly podány 4 nabídky. Hodnotící komise, jmenovaná Radou města, se musela v souladu se záko-
nem zabývat podezřením na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, neboť rozdíl mezi prvním a druhým uchazečem byl 6 mil. Kč. 
Podle zákona je veřejný zadavatel v případě jakékoliv pochybnosti povinen požadovat vysvětlení. Požádali jsme o vysvětlení nízké 
nabídkové ceny, které však podle pravidel nebylo ani dostatečné ani věrohodné. Uchazeč, který byl ze soutěže vyloučen, využil zákonné možnosti a odvolal se k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, který návrh zamítl a vrátil zpět k novému posouzení a hodnocení nabídek. Tím bylo rozhodnutí o vyloučení uchazeče zrušeno 
a komise na svém zasedání dne 12. 2. 2018 rozhodla o opětovném vysvětlení mimořádně nízké ceny s precizní formulací dotazu a přesným rozborem kalkulovaných cen 
u položek, které komise označila za pochybné. Je to výzva, aby uchazeč s nejnižší cenou vysvětlil, obhájil a potvrdil předložené cenové kalkulace. Hodnotící komise 
dosud neměla a nemá snahu poškodit kteréhokoliv uchazeče, ale musí postupovat zásadně pole dikce zákona o zadávání veřejných zakázek a metodiky MMR ČR. Je 
na předmětném uchazeči, jak se k obhajobě ceny postaví a zda splní požadované.

Smutné je, že výběrové řízení probíhá již sedm měsíců, že musíme řešit zbytečné obstrukce, se kterým jsem se za 28 let ve vedení města nesetkal. A nejsmut-
nější je, že tuto stavbu připravujeme 10 let, měla být v září tohoto roku dokončena a měla sloužit veřejnosti Sedlčan a celého Sedlčanska. Navíc město může 
přijít o dotaci zatím 46 mil. Kč. Věřím, že přes veškeré peripetie stavbu zrealizujeme.                                                                Ing. Jiří Burian, starosta města

Úvodník starosty města



RŮZNÉ

třebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění 
dopadu poplatkové povinnosti za komu-
nální odpad. Dar bude vyplacen na základě 
uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý 
schválený dar (případ) samostatně (celkem 
pro 25 případů činí jejich výše 20.000 Kč; 
č. j.: SOC/1706/2018; SOC/1412/2018; 
SOC/1894/2018; SOC/1908/2018; SOC/
1734/2018; SOC/1375/2018; SOC/1738/
2018; SOC/1698/2018; SOC/1736/2018; 
SOC/1696/2018; SOC/1410/2018; SOC/
949/2018; SOC/1377/2018; SOC/1162/
2018; SOC/1241/2018; SOC/913/2018; 
SOC/1163/2018; SOC/1164/2018; SOC/
245/2018;  SOC/1152/2018; SOC/1157/
2018; SOC/1159/2018; SOC/734/2018;  
SOC/870/2018; SOC/828/2018); (RM 79-
1330/2014-2018).

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 79/2014-2018 dne 24. ledna 2018

(dokončení z předchozí strany) Rada města Sedlčany doporučila:
▪ ZM schválit bezúplatný převod pozemků 

parc. č. 658/1 o výměře 946 m2 a parc. č. 
659/6 o výměře 34 m2, oba druhem pozem-
ku ostatní plocha, způsobem využití ostat-
ní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, a to 
na základě návrhu Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM, 
kterou se předmětné pozemky doposud 
uvedené na LV 60000 pro převodce, tj. Čes-
kou republiku – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, převádějí na město 
Sedlčany (RM 79-1317/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany, aby pro-

dej bytů situovaných v bytových domech č. 
p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 
byl realizován za jednotkovou cenu v na-
vrhované výši 5.200,00 Kč/m2 (v souboru 
výroků usnesení RM 79-1318/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 

prodej městského bytu velikostní kategorie 
1+1 na adrese bytového domu Sedlčany, 
U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany (č. bytu 
2/I. patro o výměře 40,40 m2), a to man-
želům, kteří podali druhou nejvyšší nabíd-
ku, tj. 703.000,00 Kč, neboť fyzická osoba 
(uchazeč), od své (nejvyšší podané) nabídky 
ve výši 755.000,00 Kč odstoupila (RM 79-
1319/2014-2018).

Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr města 
Sedlčany týkající se zamýšleného prodeje 
bytů MBF v ulici Západní, a to bytů v by-
tových domech Sedlčany č. p. 1172, č. p. 
1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 (v souboru 
výroků usnesení RM 79-1318/2014-2018). 

Rada města Sedlčany souhlasila:
▪ s podáním Žádosti na finanční podporu 

ze zdrojů Fondu sportu, volného času a pri-
mární prevence Středočeského kraje s vyu-
žitím na opravu sportovních prvků Skatepar-
ku Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 79-1324/2014-2018);
▪ s realizací Projektu „SUKOVY SEDL-

ČANY – 54. ročník hudebního festivalu“ 
a podáním Žádosti o finanční pomoc na 
podporu tohoto projektu ze zdrojů Fondu 
kultury a obnovy památek v rámci Tematic-
kého zadání Podpora Kultury Středočeského 
kraje (v souboru výroků usnesení RM 79-
1325/2014-2018); 
▪ podle ustanovení § 37b odst. 1 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů s přijetím daru ve výši 1.000,00 
Kč od subjektu Multikulturní centrum Praha, 
z. s., se sídlem Praha, Prokopova č. p. 9, 
130 00 Praha 3; IČ 70098085, a to na nákup 
pomůcek a materiálu (např. papír, nůžky, 
lepidla, barvy, aj.), které obdarovaný vyu-
žije v projektu „Světová škola, Vzděláváním 
pedagogických pracovníků k prevenci ste-
reotypů v GRV“, činěné v 1. základní škole 
Sedlčany, která je v postavení obdarované-
ho (RM 79-1326/2014-2018);
▪ podle ustanovení § 37b odst. 1 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů s přijetím daru ve výši 7.841,00 
Kč od společnosti Život dětem, o. p. s., se 
sídlem Lindnerova č. p. 6, 180 00 Praha 8; 
IČ 70105031, a to na nákup učebních po-
můcek a zařízení pro výuku, činěné ve 2. zá-
kladní škole – Škole Propojení Sedlčany, 
která je v postavení obdarovaného (RM 79-
1328/2014-2018).

Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín pro svolání veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany na dne 26. 
února 2018 v čase od 17 hod., které se 
uskuteční na obvyklém místě ve Společen-
ském sále Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany (RM 79-1329/2014-2018).

Aktivní členové Klubu důchodců se kaž-
doměsíčně setkávají v Městském muzeu 
Sedlčany, aby připravili programovou 
náplň schůzek – takto je zachytil záběr na 
fotografii ze dne 15. 2. 2018.

Informace z Klubu důchodců Sedlčany

Pro rok 2018 jsou termíny schůzek před-
běžně sjednány, lednové a únorové termíny 
již proběhly a byly naplněny programem, 
další termíny jsou naplánovány takto: 5. 3., 
19. 3., 9. 4., 23. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 
6., v červenci a srpnu se schůzky nekonají, 
3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 

26. 11., 10. 12. Zázemí poskytuje Kulturní 
dům Josefa Suka v Sedlčanech, v prosto-
rách „červeného salonku“, který je přístupný 
i bezbariérově od parkoviště u kina.

Setkávání se konají v čase od 14 do cca 
16 hodin. Občerstvení lze zakoupit v bufetu, 
provozovaném firmou p. Hejhala, na místě 
samém. Zveme zájemce, kteří splňují nasta-
vené podmínky přijetí za člena, tj. seniorský 
věk a trvalé bydliště v Sedlčanech (včetně 
osad města), k návštěvám a členství. 

Kontaktní osobou pro nové zájemce je pí 
Jaroslava Pekárková, tel. 607 592 236 nebo 
pí Květa Černá, tel. 728 670 434, případně 
lze v uvedených termínech přijít, vyřídit zá-
pis za člena a ihned se účastnit programu. 

V březnu budeme slavit MDŽ s hudbou 
a tancem, cestovatelskou přednášku připra-
vuje pí Renata Kocurová. 

Pokud se přidáte k nám, získáte nové in-
formace, společenské kontakty a smyslupl-
ně využijete čas. Na setkání se těší vedení 
Klubu důchodců Sedlčany.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu 
Sedlčany o jarních prázdninách: 

Neděle 4. a 11. 3. od 14 do 16 hod., pon-
dělí 5. 3., středa 7. 3., pátek 9. 3. od 13 do 
15 hod. Změna vyhrazena - aktuálně na vý-
věsce ZS nebo na www.stadionsedlcany.eu 
a zde zvolte Obsazenost ledu.

Veřejné bruslení 
o jarních prázdninách



USNESENÍ / ŠKOLY

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 80/2014-2018 dne 7. února 2018

Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 9 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.

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

z jednání Rady města Sedlčany ze dne 24. 
ledna 2018 (RM č. 79/2014-2018) a dopl-
ňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
80-1331/2014-2018);

Rada města Sedlčany doporučila:
▪ předložit k řádnému projednání a schvá-

lení Zastupitelstvu města Sedlčany návrh 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. Příjmy 
a výdaje po zapojení rezerv ve výši 26.096,
00 tis. Kč k vyrovnání rozpočtu jsou na-
vrhovány ve výši 189.245,00 tis. Kč (80-
1332/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schvá-

lit převod vlastnického práva (vydržení) 
k pozemku parc. č. 723/24, druhem pozem-
ku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace o výměře 21 m2, který byl od-
dělen z původního pozemku parc. č. 723/5 
a převod vlastnického práva (vydržení) 
k pozemku parc. č. 2940/135, druhem orná 
půda, způsobem využití ZPF o výměře 28 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku parc. 
č. 2940/8, vše v k. ú. a obci Sedlčany (viz-
te geometrický plán pana Martina Komárka, 
Zduchovice č. p. 71, 262 63 Kamýk nad  Vl-
tavou, č. 2553-161/2017 ze dne 13. prosince 
2017), a to v souladu s ustanovením § 1089 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů s tím, 
že město Sedlčany převede vlastnické právo 
k uvedeným pozemkům do podílového spo-
luvlastnictví dvou fyzických osob (id. 1/3 a id. 
2/3 předmětných pozemků o celkové výměře 
49 m2); (v souboru výroků usnesení RM 80-
1334/2014-2018); 

Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru eko-

nomickému, v termínu nejpozději do uplynutí 
dne 9. února 2018 zajistit na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany (jak v listinné 
tak elektronické verzi) zveřejnění návrhu roz-
počtu města Sedlčany na rok 2018 (RM 80-
1333/2014-2018);
▪ ustanovené a pověřené hodnotící komisi 

na veřejnou zakázku na stavební práce „Mo-
dernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 
neprodleně zahájit řízení o novém posou-
zení a hodnocení doručených nabídek, a to 
s účastí přizvaných renomovaných odborní-
ků z odvětví stavebnictví, ekonomika – tvor-

ba cen (v souboru výroků usnesení RM 80-
1338/2014-2018).

Rada města Sedlčany zrušila:
▪ své původní usnesení o prodeji pozem-

ku ze dne 7. června 2017 označené č. RM 
64-1014/2014-2018, a to v plném rozsahu 
(v souboru výroků usnesení RM 80-
1334/2014-2018);
▪ své dřívější usnesení označené RM 73-

1215/2014-2018, a to pouze v části bodu, který 
je označen číslem „3.“, kterým bylo rozhodnuto 
o vyloučení vybraného dodavatele Chládek & 
Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 
412 01 Litoměřice, právní forma: akciová 
společnost; IČ 62743881; dále číslem „4“, 
kterým bylo rozhodnuto o zrušení předcho-
zího rozhodnutí uvedené v souboru výroků 
usnesení č. RM 70-1173/2014-2018 ze dne 
4. října 2017 vydané o výběru dodavatele 
Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 
1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: 
akciová společnost; IČ 62743881 a číslem 
„5.“, kterým bylo dříve rozhodnuto o novém 
výběru dodavatele – „SDRUŽENÍ SEDLČANY 
TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. 
s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 
Benešov, právní forma: akciová společnost; 
IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., od-
štěpný závod Roztoky, se sídlem Nádražní 
č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: ak-
ciová společnost; IČ 25606468, a to bez ná-
hrady, vše v rámci zpracování administrace 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Modernizace přestupního terminálu Sedl-
čany“ (v souboru výroků usnesení RM 80-
1338/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ Žádost fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, 

o společný nájem bytu podle ustanovení § 
2270 a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bytu o velikostní kategorii 1+1 
(č. bytu 8/podkroví) na adrese Sedlčany, Zá-
padní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, který spo-
lečně užívá s nájemcem bytu, svoji matkou 
(RM 80-1335/2014-2018);
▪ Provozní řád administrativních budov 

Městského úřadu Sedlčany (nám. T. G. Ma-
saryka č. p. 32, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 
Nádražní č. p. 336), který spolu s přílohami 
sestavil pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru 
krizového řízení. Účinnost Provozního řádu 
nastává dnem 1. března 2018 (RM 80-
1336/2014-2018);
▪ poskytnutí finančního daru v max. 

výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost, kde 

příjemci jsou osoby splňující kritéria po-
třebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění 
dopadu poplatkové povinnosti za komu-
nální odpad. Dar bude vyplacen na základě 
uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý 
schválený dar (případ) samostatně (celkem 
pro 17 případů činí jejich výše 13.600,00 
Kč; č. j.: SOC/2010/2018; SOC/1986/2018; 
SOC/2200/2018; SOC/2327/2018; SOC/2328/
2018; SOC/1204/2018; SOC/2199/2018; SOC/
2490/2018; SOC/2721/2018; SOC/2720/
2018; SOC/2719/2018; SOC/2718/2018; SOC
/2489/2018; SOC/1990/2018; SOC/1989/
2018; SOC/2933/2018; SOC/2932/2018); 
(RM 80-1337/2014-2018);
▪ upravený návrh programu veřejného za-

sedání Zastupitelstva města Sedlčany, kte-
ré bude svoláno na 26. února od 17 hod., 
a to do Společenského sálu Kulturního domu 
Josefa Suka (RM 80-1339/2014-2018).

Ředitelství obou základních škol 
v Sedlčanech oznamuje, že 

zápis žáků do 1. tříd 
pro školní rok 2018-2019 se koná 

v pátek 6. dubna od 14 do 17 hod.
v budovách obou základních škol 

v Sedlčanech. Zápis je určen 
pro děti narozené do 31. 8. 2012.

K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů 
nebo zákonný zástupce a přinese s sebou 

rodný list dítěte, občanský průkaz 
a vyplněný dotazník pro rodiče. 

Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné 
MŠ nebo si jej vyzvednou v administrativě 

základních škol.
Mgr. L. Novotný          PaedDr. J. Nádvorník
ředitel 1. ZŠ Sedlčany   ředitel ZŠ Propojení

Pozvánka pro rodiče 
předškolních dětí

Zápis do 1. tříd 
1. ZŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení

Ve středu 4. 4. na 1. ZŠ Sedlčany 
a ve čtvrtek 5. 4. na 2. ZŠ Propojení 

se od 15.30 hod. koná 
beseda s vyučujícími, kteří budou
od září 2018 učit v prvních třídách.

Dozvíte se informace o zápisu, o školní 
zralosti, vše o škole, zodpovíme dotazy.

Jste srdečně zváni i na 
Den otevřených dveří, který se koná 

na 1. ZŠ 4. 4. od 8 do 12 hod., 
na 2. ZŠ 5. 4. od 8 do 12 hod.



STUDENTI / TAEKWON-DO

Sedlčanské gymnázium 
v pátek 9. 2. navštívila ab-
solventka Aneta Pilíková, 
aby studentům čtvrtých 

ročníků vyprávěla o cestování a představi-
la svůj studijní obor na Přírodovědecké fa-
kultě Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích, kde studuje druhým rokem obor 
biologie a zabývá se genetikou motýlů.

V srpnu 2017 se zúčastnila Mezinárodního kur-
zu tropické ekologie na Papua Nová Guinea, kde 
pracovala na terénních stanicích Wanang III a Na-

gada. Velmi zajímavě prezentovala geografii, fau-
nu a flóru, obyvatele, kulturu, zvyklosti na Papua 
Nová Guinea, kde strávila necelých šest týdnů. 
V týmech zde pracovali v džungli na malých pro-
jektech a výsledky svých projektů představovali na 
závěrečné konferenci.

Studenty zaujala poutavým vypravováním, foto-
grafiemi a zajímavými exotickými artefakty, které 
si přivezla z cesty, např.oštěpy, tradiční buben 
s varaní kůží nebo šperky z přírodnin.

Ve druhé části besedy studentům představila 
Přírodovědeckou fakultu JČU, vysvětlila, jaké stu-

dijní obory nabízí, 
jaké jsou požadavky 
VŠ na přijímací říze-
ní a mnoho dalších 
informací, které jsou 
pro budoucí vyso-
koškoláky důležité!

V neposlední řadě 
povzbudila matu-
ranty k dalšímu stu-
diu, popřála všem 
hodně štěstí u ma-
turity a zdůraznila 
význam znalostí 
cizích jazyků, které 
jim umožní poznat 
svět a studovat 
i v zahraničí.

Absolventka gymnázia besedovala s budoucími maturanty

V tomto školním roce se 
sedlčanské gymnázium 
zařadilo mezi fakultní ško-
ly Vysoké školy chemic-

ko-technologické v Praze.  Nastalá užší 
spolupráce umožňuje prohlubovat zájem 
sedlčanských studentů o přírodní vědy, 
seznamovat se s nejmodernějšími tech-
nologiemi vědeckého výzkumu, podílet se 
přímo na bádání např. v rámci předmětu 
odborná práce.

První návštěva VŠCHT v Praze se uskutečnila 
v listopadu minulého roku. Ve středu 29. listopa-
du 2017 jsme se vydali, za doprovodu paní profe-
sorky Kafkové a pana profesora Kovala, do Prahy. 
Cílem naší cesty byla Vysoká škola chemicko-
technologická. Exkurze byla určena pro zájemce 
ze septimy, 3. G, oktávy a 4. G. 

Nejprve jsme navštívili přednášku na téma Sig-
nály z lidského těla. Dozvěděli jsme se například, 
co je vlastně signál, změřili jsme si EKG a vyzkou-
šeli jsme si práci s programem R. 

 Měli jsme možnost prohlédnout si laboratoře 

procesního inženýrství a  laboratoř s elektronovým 
mikroskopem. V laboratořích jsme i samostatně 
pracovali, ve skupinkách jsme si připravili pre-
paráty různých synteticky připravených polymerů 
a následně jsme  
je pozorovali pod 
elektronovým mi-
kroskopem. Struk-
turu jednotlivých 
látek jsme pak vi-
děli na obrazovce 
propojené s PC. 
Bylo to pro nás 
velmi zajímavé.  

Jsme rádi, že 
byla spolupráce 
s fakultou navá-
zána a že se mů-
žeme seznamovat 
s nejmodernější-
mi technologie-
mi už v průběhu 
středoškolského 

Studenti gymnázia navštívili Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze
studia. Těšíme se na další exkurze, ale také na 
přednášky, které pro nás VŠCHT uskuteční na 
naší škole.        Anna Burdová, Šárka Hanáčková 
                                  – 3.G (G a SOŠE Sedlčany)

Vždy rádi uvítáme bývalé absolventy a jsme 
velmi potěšeni, když si studenti vhodně zvolí  vy-
sokoškolské studium, které je zajímá a později se 
stane i jejich životní náplní.    

                                           G a SOŠE Sedlčany

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou 
sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korej-
ské bojové umění taekwon-do! 

Jsme největší školou v Čechách i na Moravě 
s nejširší nabídkou tréninků. Minulý rok se nám 
již popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství 
v mistrovství České republiky a patříme do nejlep-
šího STM v ČR.

Při tréninku klademe důraz na originální hod-
noty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čest-
nost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme 
pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme 
i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae 
sool.

Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získá-
te zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se 
k nám každé úterý od 18 hod. v SOU města Sedl-
čany pod vedením Tomáše Dvořáka. Pro bližší 
informace navštivte náš web na tkd.cz.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Největší škola taekwon-do 
v ČR vstupuje do nové sezóny



VÝSTAVY: MUZEUM: do 15. 4. MAKETY LODÍ KNIHOVNA: od 1. 3. do 4. 4. IVANA STOUPOVÁ: ZROZENÁ Z OHNĚ
KDJS: do 7. 3. SVĚT KOLEM NÁS, od 9. 3. VLADIMÍR STIBOR: POSLEDNÍ OBRAZY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ČT 1. 3. v 18 hod.  JAK ŠUMÍ LES? (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . představení ZUŠ Sedlčany
ČT 1. 3. v 18 hod.  IVANA STOUPOVÁ: ZROZENÁ Z OHNĚ (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
ČT 1. 3. ve 20 hod.  HAPPY END (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 2. 3. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 2. 3. v 15 hod.  JÁ JSEM CHOVATEL! (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 2. 3. ve 20 hod.  SNĚHULÁK (thriller) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 3. 3. ve 20 hod.  SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY (záznam koncertu) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . KINO
ST 7. 3. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 9. 3. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 9. 3. v 15 hod.  VYPRÁVĚNKY O HONZOVI A NEJMLADŠÍ ČTENÁŘ/-KA ROKU (knihovna) - str. 7 . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 9. 3. v 18 hod.  POSLEDNÍ OBRAZY (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
PÁ 9. 3. ve 20 hod.  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU (krimi, drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 10. 3.    POCHOD NA DUBOVÝ VRCH (Klub českých turistů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POCHOD
SO 10. 3. ve 20 hod.  THE FLORIDA PROJECT (drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 11. 3. v 15 hod.  EMOJI VE FILMU (animovaný) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO PRO DĚTI A RODIČE
PO 12. 3. v 10 hod.  JARNÍ LOUKA PLNÁ KVĚTŮ (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PO 12. 3. v 19.30 hod.  MILOVAT K SMRTI (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO - předplatné
ST 14. 3. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 14. 3. v 18 hod.  PATRIK KOTRBA: PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESEDA
ST 14. 3. v 19.30 hod.  A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTOVÁNÍ
ČT 15. 3. v 17 hod.  RŮŽE PRO MARII Š. (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA
ČT 15. 3. v 19 hod.  NETOPÝR (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO - předplatné
ČT 15. 3. v 19 hod.  VEČER PŘI SVÍČKÁCH OPĚT VE STYLU 30. A 40. LET (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PÁ 16. 3. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 16. 3. v 15 hod.  ZAVŘENÉ OČI (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 16. 3. v 18 hod.  EPIDEMIE SVOBODY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROMÍTÁNÍ
PÁ 16. 3. v 19 hod.  VOJNA IN THE KITTCHEN (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . HUDEBNÍ RECITÁL
PÁ 16. 3. v 19.30 hod.  STEPOSKOP (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PÁ 16. 3. ve 20 hod.  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (romantická komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 17. 3. ve 20 hod.  BLADE RUNNER 2049 (sci-fi, thriller) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 18. 3. v 15 hod.  KÁŤA A ŠKUBÁNEK (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
NE 18. 3. v 16 hod.  MAGICKÉ PEŘÍČKO A TAJNÝ SVĚT (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KŘEST KNIHY
PO 19. 3. v 10 hod.  DRAK NATLUČNOS (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 20. 3. v 19.30 hod.  HALINA PAWLOWSKÁ: CHUŤ DO ŽIVOTA (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZÁBAVNÝ POŘAD
ST 21. 3. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 22. 3. ve 20 hod.  120 BMP (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 23. 3. ve 20 hod.  EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ (dokumentární, hudební) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 23. 3. od 9 do 17 hod. a SO 24. 3. od 9 do 13. hod. DNY LIDOVÝCH ŘEMESEL (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
SO 24. 3. ve 20 hod.  VNITŘNÍ SLUNCE (melodrama, komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
ÚT 27. 3. v 19.30 hod.  VEČER HUDBY A POEZIE (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
ST 28. 3. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 29. 3. ve 20 hod.  VELIKONOČNÍ TANČÍRNA (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TANEČNÍ VEČER
PÁ 30. 3. ve 20 hod.  HMYZ (komedie, drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 31. 3. ve 20 hod.  MANŽELKA A MANŽEL (romantická komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 31. 3. v 9 hod.   PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKO (38. ročník, start u KDJS, startovné 5 Kč, délka 12 km s vlastním odvozem 
   z Chlumu nebo plus 8 km do Sedlčan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POCHOD

KULTURNÍ
KALENDÁŘBŘ

EZ
EN
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Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany V úterý 20. března v 19.30 hod. se v KDJS 
představí populární Halina Pawlowská.



BŘEZEN 2018

Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz 
kdjs@sedlcany.cz
tel.: 318 821 741

PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2018
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čtvrtek 1. března od 18 hod.    představení ZUŠ Sedlčany

Literárně - dramatický a výtvarný obor ZUŠ Sedlčany již dlouhou 
dobu tvoří na zajímavé a inspirativní texty knih Daisy Mrázkové 
(1923 - 2016), malířky, kreslířky a tvůrkyně autorských knih pro 
děti. Tvorba tentokrát dospěla až k představení s názvem

JAK ŠUMÍ LES? 
Scénář je složen z kratších celků jednotlivých knih („Co by se 

stalo, kdyby“, „Haló, Jácíčku“, „Byla jedna moucha“, „Neplač, 
muchomůrko“) jako mozaika, která dává inscenací další novou 
odpověď na otázku „Co by se stalo, kdybychom… rozuměli řeči 
stromů?“ Představení je plné „úžasu nad objevováním světa, jem-
nosti komunikace a vzájemného sdílení“. Hrají 6 - 14letí žáci lite-
rárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na nám. TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz 
a nebo před začátkem představení v KDJS. Vstupné: 40 Kč a děti 
do 15 let 20 Kč. Délka představení cca 50 minut bez přestávky.

pondělí 12. března od 19.30 hod.           DIVADLO  - předplatné

V Divadelním sále KDJS uvádíme další představení předplatitel-
ského cyklu divadla (termín je přesunut z února). Je jím „malý 
muzikál o velké EDITH PIAF“ nazvaný

MILOVAT K SMRTI
Edith Piaf byla velkou pěveckou osobností 20. století. Stala se 

symbolem vrcholné éry francouzského šansonu, stala se sym-
bolem zlatého věku Paříže. Měla úžasný dar jedinečného hlasu, 
schopnost sugestivně vyprávět v písních o jasech i stínech živo-
ta, zejména však o všech odstínech lásky. Edith Piaf měla štěs-

tí na skladatele a textaře a její písně jsou 
dodnes neopakovatelným zážitkem. Podle 
knihy její sestry Simone Berteautové vznikl 
strhující příběh sledující životní cestu Edith 
Piaf, velké zpěvačky, která byla vždy a za 
všech okolností pevně rozhodnuta žít na-
plno, zpívat naplno, milovat naplno... až 
k samotné smrti.

Vstupenky je možné si zakoupit v před-
prodeji v Turistickém informačním centru 
na nám. TGM 34, dále na www.kdjs-sedl-
cany.cz a nebo před začátkem představení 
na místě konání. Vstupné: 250 Kč. Délka 
představení cca 80 minut + přestávka. 

čtvrtek 15. března v 19 hod.          DIVADLO  - předplatné

Jako zahajovací představení 54. ročníku Hudebního festivalu 
SUKOVY SEDLČANY uvádíme patrně nejslavnější operetu krále 
valčíků Johanna Strausse

NETOPÝR
Jen několik operet z obrovského množství děl tohoto žánru si 

dodnes udrželo svojí zvláštní přitažlivost – Netopýr je rozhodně 
jednou z nich. Cesta k této mistrovské ukázce Straussova drama-
tického umění byla však spíše prozaická. Na jejím počátku stál 
vaudeville, tedy jednoduchá komická hra se zpěvy s názvem Le 
réveillon. Jejími autory byli Henri Meilhac a Ludovic Halévy – mi-
stři libretisté, oblíbení spolupracovníci Offenbacha, ale také autoři 
libreta k Bizetově Carmen. Komedii pro Vídeň přeložil Carl Haffner, 
ovšem pouze jako mluvenou frašku, bez písní. Potíže nastaly s ná-
zvem a tedy s prostředím, kde se hra odehrává. Le révellion je totiž 
jméno pro typicky francouzský (a portugalský) zvyk dlouhé večeře 
spojené s oslavou, která trvá minimálně do půlnoci, ale většinou 
ještě déle. Taková představa byla zřejmě pro vídeňské publikum 
stěží pochopitelná, a proto bylo rozhodnuto přesunout ve vídeňské 
verzi celý děj na typicky vídeňskou událost – na ples. Spolu s touto 
změnou se také původně „obyčejná“ divadelní hra proměnila v hu-
dební divadlo - libreto bylo nabídnuto Straussovi, který nezaváhal 
ani okamžik.

Zkušení francouzští libretisté vytvořili příběh s jiskřivým humo-
rem, který přesně odpovídal Straussově představě. Bez nadsázky 
lze říci, že Netopýr je jeho nejlepším dílem a skutečným úhelným 
kamenem operetního žánru. 

V Sedlčanech s tímto představením vystoupí sólisté, sbor a or-
chestr Divadla F. X. Šaldy z Liberce.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
390 Kč. Délka představení cca 165 minut + dvě přestávky.

Autor: Táňa Nálepková
Texty: Jiří Dědeček
Režie: Jakub Maceček
Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor, 
Ondřej Kavan, alt. Juraj Bernáth - Petr Pěknic
Živě doprovází: Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara
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pátek 16. března od 19.30 hod.        TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ

V Divadelním sále se opět po roce představí taneční skupina 
CARAMELKA se svými hosty v pořadu 

STEPOSKOP
Představení nejen okouzlí, ale i pobaví. Pohrává si s rytmy, me-

lodií, zvukem a světlem, experimentuje s možnostmi pohybu. Uka-
zuje variabilitu tanečního stylu obecně zvaný step. Diváci shlédnou 
program zcela nový i starší tvorbu, která zaznamenala největší 
úspěchy. CARAMELKA je sestava mladých tanečníků z Prahy, která 
s úspěchem vystupuje na pódiích evropských festivalů, společen-
ských a kulturních akcí, plesů, sportovních a charitativních akcí. 
Skupina má za sebou víc než sedm set vystoupení po celé Evropě. 
V repertoáru Caramelky najdete širokou škálu tanečních stylů. Tě-
žiště programu tvoří velmi efektní clogging (stepový taneční styl), 
dále tradiční i moderní country, kankán, cheerleaders a irský step. 
Soubor vznikl experimentálně v roce 2000 a pod vedením cho-
reografky Jarmily Vašákové se propracoval během své existence 
na vysokou úroveň, srovnatelnou s předními americkými taneční-
mi soubory. Mládí a nadšení tanečníků, vysoká technická úroveň 
a precizní choreografie dávají dohromady opravdu silný zážitek.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
110 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

neděle 18. března od 15 hod.                         PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky a jejich doprovody je připraveno po-
hádkové představení Divadla D5 na motivy večerníčku České te-
levize

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčič-

ka Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, 
ale i napínavé příhody a dobrodružství. Jednou takhle z jara Káťa 
objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko s přáním, aby 
se jí něco vylíhlo, malého psa a pojmenovala ho Škubánek. Od té 
doby jsou nerozluční kamarádi na život a na smrt. Nebylo by to ale 
jen tak, aby jim někdo nezáviděl jejich přátelství. Škodolibý kocour 
Luciáš se snaží všemožným způsobem jejich kamarádství překazit. 

Proto do věhlasných psích závodů v tradičním psím běhu kolem 
lesa příhlásí i Škubánka a spolu s dalšími účastníky – favoritem 
chrtem Agarem a buldokem Rambem nastraží různé léčky a pře-
kážky. Podaří se je Škubánkovi zdolat, anebo se pod ním proboří 
lávka a spadne rovnou do potoka? 

Kocour Luciáš, pes Rambo a Agar to ale na Škubánka zkouší 
dál. Proto si jednoho dne, kdy Káťa jde za družičku na svatbu své 
sestřenice na Moravu, Škubánek uvaří podle starého receptu z ku-
chařky Džina v láhvi a rozhodne se s jeho pomocí povedené trojici 
postavit. Podaří se mu Luciáše, Agara a Ramba vytrestat, než se 
vrátí Káťa domů? To se dozvíte, když přijdete na naši pohádku. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

neděle 18. března 
cca od 16 hod.          KŘEST KNIHY

Po skončení pohádkového 
představení proběhne v KDJS 

křest knihy 
Lucie KRAIFOVÉ

Kniha se jmenuje 
„Magické peříčko 
a Tajný svět“

úterý 20. března v 19.30 hod.                      ZÁBAVNÝ POŘAD

V Divadelním sále KDJS uvádíme zábavný pořad – či chcete-li 
„talk show“

HALINA PAWLOWSKÁ:
CHUŤ DO ŽIVOTA

Protagonistka pořadu je nejznámější a nejčtenější současnou 
spisovatelkou. Napsala 29 knih, obdržela celou řadu českých i slo-
venských vydavatelských cen. V současnosti vyhledává zajímavé 
autory pro největší české vydavatelství Albatros media. Založi-
la deník Metropolitan a 3 úspěšné společenské časopisy Story, 
Šťastný Jim a Glanc, se kterým stále spolupracuje. Je autorkou 
asi 40 televizních komedií, tří seriálů a 4 celovečerních filmů. Za 
scénář k filmu Díky za každé nové ráno obdržela Českého lva a její 
scénář zvítězil v celosvětové soutěži o nejlepší postsocialistický 
scénář vyhlášené nadací Sundance Roberta Redforda. Scénář k 
filmu Vrať se do hrobu vyhrál v soutěži o nejlepší československý 
scénář v roce 1990. Halina vymyslela a zrealizovala několik no-
vých televizních formátů, které se všechny uplatnily na televizních 
obrazovkách a patřily k nejpopulárnějším televizním pořadům. Je 
autorkou společenského magazínu V žitě, pořadu o reklamách 
Dokonalé štěstí, cestopisu Zanzibar a talk show Banánové rybič-
ky. V pořadu dojde pochopitelně i na dotazy diváků, takže sami 
návštěvníci budou mít možnost „nasměrovat Halinu“ do oblasti, 
která je zajímá.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
220 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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Plánované akce na duben 2018
ČT 5. 4. ADÉLA JONÁŠOVÁ                       KONCERT
ÚT 10. 4. KONCERT ÚH AČR se sólisty Lucií Silkenovou 
a Janem Smigmátorem  KONCERT
ST 11. 4. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 

DIVADLO  - předplatné
ÚT 17. 4. TEĎ A TADY - Jitka Molavcová, Bára Smejkalová 
a Dáša Zázvůrková                     KONCERT
od 18. 4. LOTRANDO A ZUBEJDA                   série představení 

Spolku sedlčanských ochotníků

úterý 27. března v 19.30 hod. 
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Na poslední představení letošního předplatitelského cyklu slova, 
hudby a poezie Vás zveme do Koncertního sálu KDJS na klasický 
hudebně-poetický pořad nazvaný

VEČER HUDBY A POEZIE
Účinkují: 
Petra Špalková
– umělecký přednes
Jitka Jiříčková 
– housle
Vítězslav Podrazil 
– klavír
 
V pořadu zazní napří-

klad poezie Jaroslava 
Seiferta, Heinricha Hei-
neho, Františka Gell-
nera a hudební složka 
bude sestavena z děl 
Antonína Dvořáka, 
Josefa Suka, Claude 
Debussyho, Pabla de 
Sarasatese.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
180 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.

čtvrtek 29. března od 20 hod.        TANEČNÍ VEČER

Na poměrně netradiční akci (pro KDJS) Vás zveme do Společen-
ského sálu. Sami protagonisté s ní mají velice dobré zkušenosti 
například z úspěšných koncertů v téměř legendární Malostranské 
besedě v Praze, takže úspěšný pořad je připraven i pro sedlčanské 
publikum.

BLUE ORCHESTRA se tentokrát představí ve zcela novém světle. 
Večer plný taneční hudby, parket plně k dispozici, skvělá nálada 
a vybraná společnost – to vše a ještě víc je

VELIKONOČNÍ TANČÍRNA
Dárek pro všechny příznivce každoročních koncertů sedlčan-

ského orchestru v KDJS, kteří kdy zalitovali, že při vystoupení 
nemohou tančit. V přibližně tříhodinovém hudebním pásmu zazní 
dobře známé melodie, ale chybět nebudou ani zcela nové skladby. 
Afterparty povede DJ Swing Garden (Elektro Swing Bohemia) až 
do 1 hodiny po půlnoci.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
180 Kč k sezení u stolů v sále, 140 Kč na stání. Omezený počet 
míst k sezení v sále. Místa k odpočinku zajištěna ve foyer. Délka 
akce je cca 300 minut včetně přestávek.

VÝSTAVY

V Koncertním sále bude do 7. března instalována výstava vý-
tvarných prací žáků 2. ZŠ Propojení Sedlčany, která je uváděna 
pod názvem SVĚT KOLEM NÁS. Vystaveny jsou práce mladších 
i starších žáků školy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 9. března od 18 hodin proběhne v Koncertním sále 

vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Stibora „POSLEDNÍ OBRA-
ZY“. Prozaický titulek přibližuje již osmou výstavní kolekci více než 
padesáti barevných velkoplošných fotografií Vladimíra Stibora. Je 
synem novináře Štěpána Stibora z Počepic. Autor (59 let) pochází 
z Nechvalic, kde prožil krásné dětství a kam se po dvacetiletém 
působení v Praze vrátil. Je otcem již dospělých dcer Diany a Luci-
ány, patnáctiletého syna Štěpána. Soustavně se věnuje reportážní 
a umělecké fotografii, snímky této expozice spadají časem svého 
vzniku do období posledních dvou let. Výstava přibližuje nezvyklé 
pohledy na přírodu zdejšího kraje lidí a kamenů, nabízí portréty 
osobností žijících na pravém břehu Vltavy. Rovněž přináší mo-
mentky i odvrácenou tvář lidského života. V poslední části expozi-
ce lze nalézt i obrázky z cest. 

Všichni příznivci i milovníci fotografie jsou srdečně zváni.

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní 
kulturní akci.



pátek 2. března ve 20 hod.
film USA – thriller (2017), 120 min.                            SNĚHULÁK
Brzy napadne sníh. Pak znovu zabije. Harry Hole vyšetřuje vraždu 
ženy, která zmizela  uprostřed noci ze svého domu a o pár dnů 
později byla nalezena brutálně zavražděná. Postavený sněhulák, 
který na místě činu zůstal jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle 
pachatel si chce hrát a že ho to baví a nehodlá přestat. Hraje M. 
Fassbender a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

pátek 9. března ve 20 hod.
film USA – krimi, drama, mysteriózní (2017), 114 min. 

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem, se rychle promění v jeden 
z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů. Před-
loha A. Christie popisuje osudy třinácti pasažerů uvízlých v pře-
pychovém vlaku kdesi ve sněhových závějích. Hrají K. Branagh, P. 
Cruz, J. Depp a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

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

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

PROGRAM KINA - BŘEZEN

pátek 16. března ve 20 hod.
film ČR, SR, PL – romantická komedie (2017), 113 min. 

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Třetí díl trilogie je romantickou komedií o představách rodičů, jak 
by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh filmu se odehrává na 
konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi 
předválečnou a poválečnou generací. Každá generace má svou 
představu o tom, jak dojít ke štěstí, a jisté je, že si k němu musí 
cestu vybojovat sama. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
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sobota 10. března ve 20 hod.                                Prem. 22.2.18
film USA – drama (2018), 111 min.   THE FLORIDA PROJECT
Nedaleko Disneylandu stojí řada kdysi populárních barevných mo-
telů. Šestiletá Moonee a její kamarádi, kteří si naplno užívají léta, 
bydlí v jednom z nich. Radost  ze svobody, z putování a z neodo-
latelných kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých 
šanci ohrozit... Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 11. března v 15 hod.
film USA – animovaný (2017), 91 min.          EMOJI VE FILMU
Emoji ve filmu vás zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. 
V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, ve které žijí vaši 
oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Jako 
předfilm bude promítnut krátký anim. film Mazlíček. Vstupné 90 Kč.

sobota 3. března ve 20 hod.
film GB – záznam koncertu (2018), 80 min. 

SEX PISTOLS: Anglie tu bude navždy
V rámci akce JEDEN VEČER STO KIN V ČR uvádíme dlouho oče-
kávaný záznam legendárního koncertu skupiny SEX PISTOLS. Na 
hudební scénu vtrhli v roce 1975. Legendárním koncertem „Anglie 
tu bude navždy“ oslavili 30 let na hudební scéně. Vstupné 200 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 17. března ve 20 hod.
sci-fi, thriller USA (2017), 163 min.       BLADE RUNNER 2049
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner 
a důstojník losangelské policie K. dlouho ukryté tajemství, které je 
natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské 
společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po bývalém Bla-
de Runnerovi losangelské policie, který je 30 let nezvěstný... Hraje 
R, Gosling, H. Ford. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 1. března ve 20 hod.
film Francie, Německo, Rakousko (2017), 107 min.  HAPPY END 
Sonda do života jedné „lepší“ evropské rodiny, kterou režisér po-
zoruje s velmi trpkým smyslem pro humor. Poté, co její maminka 
záhadně onemocní, stěhuje se malá Eve za otcem do rozlehlého 
sídla. Jeho neurotičtí a sebestřední obyvatelé jsou zahleděni do 
nevěr, komplotů a iluzí o vlastní výjimečnosti. Snadno tak přehléd-
nou, že nový přírůstek také skrývá jedno temné tajemství...

pátek 23. března ve 20 hod.                                    Prem.15.2.18
film ČR, PL – dokumentární, hudební (2018), 72 min. 

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Film mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní 
koncert. V tomto období se ale po dlouhých 10 letech rozešla se 
svým managmentem a poslední singly vydala ve vlastním vydava-
telstvím. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 24. března ve 20 hod.                                 Prem. 22.2.18
melodrama, komedie Fra (2018), 94 min.       VNITŘNÍ SLUNCE
Rozvedená umělkyně hledá životní lásku. Své naděje ale vkládá do 
mužů, kteří jsou spíše opakem tohoto ideálu. Divák se až na sa-
mém konci dozví, co je jejím vodítkem k nalezení „toho pravého“. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 22. března ve 20 hod.
film Francie – režie Robin Campillo (2017), 140 min. 120 BMP
Snímek se vrací do raných 90. let. AIDS si vybírá kruté oběti na 
životech, přesto aktivisté bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí 
vlád a machinacemi farmaceutických firem. Nováček Nathan se 
seznamuje s radikálem hnutí Seanem, jehož politický boj je záro-
veň bojem o život. Sean je HIV pozitivní a jeho čas se krátí…

pátek 30. března ve 20 hod.                                    Prem. 19.2.18
film ČR, SR – komedie, drama (2018), 98 min.                   HMYZ
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků Ze 
života hmyzu. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy po-
stav této divadelní hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako 
hmyz. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově uznávané-
ho režisera Jana Švankmajera. Hrají J. Budař, J. Lábus, K. Magá-
lová, P. Nový a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 31. března ve 20 hod. 
romant. komedie ITA (2017), 100 min.    MANŽELKA A MANŽEL
Komedie o manželském páru, který se po dlouhých letech ocitne 
v krizi, a zdá se, že rozvod je na spadnutí. Po nevydařeném expe-
rimentu se manželé probudí v těle toho druhého. Mají možnost 
vidět svůj vztah z úplně jiné perspektivy. Pomůže jim tato situace 
zachránit manželství? Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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Březen - měsíc čtenářů 
Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu kniho-
ven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) 
ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, e-knih, 
audio knih; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy 
nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této kampaně je nabídnout 
moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace 
a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím a dát o sobě vědět: 
ano, čteme a je nás hodně!

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 
aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2018 již devátý ročník 
této celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. 

I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůz-
nějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým 
partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) a další 
jsou určeny pro širokou veřejnost.

Letošní březen je však přeci jenom zvláštní. Je věnovaný priorit-
ně jedné skupině našich návštěvníků, a to těm nejmenším, právě 
narozeným. Osobně považuji podporu věkové skupiny 0 – 3 roky 
za nejdůležitější. Toto období je významné pro další rozvoj dítěte 
(tedy i čtenářský). Vytvářejí se základní návyky a jedním z nich 
může být (a je!!!) i návštěva knihovny a čtení. Děti se v knihovně 
cítí bezpečně, hrají si, tvoří, čtou společně s maminkami (či jinými 
lidmi) a určitě se jim k tomuto prostředí vytvářejí kladné vazby, 
které jednou budou tvořit příjemné vzpomínky… Jsem tedy ráda, 
že se knihovny v naší zemi odhodlaly k podpoře opravdu obrov-
ského projektu, který u nás dostal název S knížkou do života, ale ve 
světě je známý pod názvem Bookstart.                   Blanka Tauberová

S knížkou do života /Bookstart/

Je projekt zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní 
a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do 
školy. V první třídě pak pro děti v ČR navazuje úspěšný projekt 
Knížka pro prvňáčka.

SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) se 
rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěš-
ně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích 
světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti S knížkou do života (Bookstart). Zapojené rodiny 
s novorozenci získají u příležitosti vítání občánků sadu dárků od 
knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, drobná 
metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy 
doporučené literatury pro předškolní děti, členská legitimace do 
knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, po-
zvánka na akce pro rodiče s dětmi, ev. další drobné dárky).

Čtenář roku 2018 Městské knihovny Sedlčany

I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími 
čtenáři. Čtenářkou roku 2012 a první nositelkou tohoto titulu se 
stala paní Milada Bosáková, která naši knihovnu navštěvuje již od 
roku 1945 (v roce 2012 jsme hledali čtenáře, který knihovnu na-
vštěvuje nejdéle). Téma se však každý rok mění, a tak v roce letoš-
ním jsme hledali v návaznosti na výše zmíněný projekt nejmlad-
šího čtenáře/čtenářku knihovny. A povedlo se? A kdo to bude? 
A jaká byla pravidla? To se všichni dozvíme v pátek 9. 3. v 15 hod. 
v programu Vyprávěnky o Honzovi.

pátek 9. března od 15 hod.

Vyprávěnky o Honzovi a nejmladší čtenář/čtenářka roku

– slavnostní vyhlášení nejmladšího čtenáře/čtenářky roku v naší 
knihovně podle kritérií platných v celé ČR. Při této slavnostní pří-
ležitosti nám knihovnice Jana a Alena odvypráví některé z mnoha 
pohádek o Honzovi, letošní nositel/nositelka titulu převezme di-
plom a při výtvarné dílně upečeme opravdové buchty „honzovky“, 
na kterých si společně pochutnáme.

od 1. 3. do 4. 4.                                                             VÝSTAVA

Zrozená z ohně
výstava originálních šperků z vinutých perel z dílny 

Ivany Stoupové

Již podruhé budete mít šanci navštívit v Městské knihovně Sedl-
čany výstavu šperků z vinutých perel. Originální perly vznikají tave-

ním českého skla 
v autorské dílně 
Ivany Stoupové. 
Jedná se o 100% 
ruční práci. Žádné 
stroje, žádné liso-
vané korálky a bi-
žuterie. Pravé čes-
ké sklo, sklářský 
kahan a inspirace 
přírodou. Každá 

vinutá perla je originální, každá si musí projít procesem vzniku 
v ohni sklářského kahanu – proto název výstavy Zrozená z ohně.

Šperky jsou k vidění během provozní doby knihovny od 1. 3. 
do 4. 4. Slavnostní vernisáž výstavy, na které též vystoupí muzi-
kant a zpěvák Patrik Stoupa se uskuteční 1. 3. od 18 hod.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

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

Téma měsíce března: Zahrajte si na jazykového korektora



BŘEZEN 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: 25. 3. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé 

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

Klub Mnémé (klub pro seniory): 14. 3. a 28. 3. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 18 hod. 

    Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15-18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 3. 3., 17. 3. a 31. 3. 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.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:

Pátek 2. 3. od 13.30 hod.: Hrajeme deskovky – pro všechny 
věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlast-
ně existují a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do 
knihovny a můžete se seznámit s hrami od Albi, Mindoku a DINO.

Pátek 2. 3. 2018 od 15 hod. 
Já jsem chovatel! – setkání chovatelů nejrůznějších druhů 

zvířat. Přineste nebo přiveďte ukázat zvířátka, o která se doma 
staráte. Popovídáme si o nich a připomeneme si veselé historky, 
které jsme s nimi zažili. Podělíme se o své chovatelské zkušenos-
ti s ostatními, a kdo zatím doma žádné zvířátko nemá, může se 
inspirovat. Od 16 hodin pokračujeme výtvarnou dílnou Zvířátka 
čtyřikrát jinak.

Středa 7. 3. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky 

o jaru. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 9. 3. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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.  

Pondělí 12. 3. 2018 od 10 hod.
Jarní louka plná květů – výtvarná dílna pro rodiny s menšími 

dětmi. Vyrobíme si květiny z různých materiálů. Inspiraci květina-
mi najdeme na jarních loukách, ale i ve vlastní fantazii a vytvoříme 
nové druhy. 

Středa 14. 3. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky 

o jaru. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 16. 3. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. 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 16. 3. 2018 od 15 hod.
Zavázané oči – jaké by to bylo, kdybychom neviděli? Projdeme 

se po knihovně se zavázanýma očima. Zkusíme poznávat věci ji-
nými smysly než zrakem a zahrajeme si hry, při kterých alespoň 
na chvilku zavřeme oči. Na program od 16 hodin naváže výtvarná 
dílna Malování jinak, při které zkusíme malovat poslepu sebe, ale i 
věci kolem nás. Vzniknou nám tak karikatury nebo zajímavé koláže. 

Pondělí 19. 3. 2018 od 10 hod.
Drak Natlučnos - program pro rodiny s dětmi na motivy knihy 

Lenky Rožnovské. Navštívíme ježibabu Maryčáru a pomůžeme jí 
s čerstvě vylíhnutým dráčetem. 

Středa 21. 3. 2018 od 17 hod.
Středa 28. 3. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky 

o jaru. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

středa 14. března od 19.30 hod.                                 LISTOVÁNÍ

A taková to byla láska (Anna Gavalda)

Účinkují: Věra Hollá (alt. Petra Černínová) a Zdeněk Černín. 

Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil?
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce 
a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, sta-
rý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející noci 
odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství - manžel-
ství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice otřásl 
vztah k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít?
Knihu vydalo nakladatelství Mladá Fronta v překladu Silvie Dokuli-
lové. Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

čtvrtek 15. března od 17 hod.   PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA

Růže pro Marii Š. 
přehlídka mluveného slova v kategorii dospělých

Knihovna začala od roku 2016 pořádat přehlídku v oboru mluve-
ného slova v kategorii dospělých. Zařadila se tak po bok „starších 
sester“ Sedlčanské růže a Carminy. Přehlídka nese název Růže pro 
Marii Š., a věříme, že i v letošním roce přijdou všichni, kteří se 
zajímají o poezii a krásu mluveného slova. Uzávěrka přihlášek je 
v sobotu 10. 3. 2018.

pátek 16. března od 18 hod.                                      PROMÍTÁNÍ

Epidemie svobody - promítání českého dokumentu z roku 
2017 režisérů Terezy Reichové a Hynka Reicha Štětky, který je 
součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět. Anotace k filmu: Proč je v Česku očkování povinné, když ve 
většině zemí západní Evropy mají rodiče právo volby? Neočkují tu 
doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští rodiče o očkování do-
statek informací? Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem 
Hynkem Reichem Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé další 
otázky. S narozením dcery Žofky přišly obavy o její zdraví. Mladí 
manželé se vyzbrojují kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit 
jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne. V diskusích s pedi-
atry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé 
Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit si na celý problém 
jasný a dobře podložený názor není zdaleka tak jednoduché.
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
Vystoupení hudebního uskupení „PRVNÍ KÁVA“ – pátek 6. dub-

na od 19 hodin. 
Večer se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou, 

který byl z důvodu nemoci účinkujícího v únoru zrušen.

do neděle 15. dubna                                                          VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu modelářů ze Sedl-
čanska 

MAKETY LODÍ
Vystaveny jsou zajímavé makety lodí z dílen modelářů z naše-

ho regionu. Těšit se můžete na rybářské čluny, vojenská plavidla 
i slavný Titanic.

Výstavu můžete navštívit do neděle 15. dubna.

středa 14. března od 18 hodin                                          BESEDA

Zveme Vás na cestopisnou besedu s

PATRIKEM KOTRBOU: „Pět zemí a pěšky do Říma“

Beseda s cestovatelem Patrikem Kotrbou o italské cestě do 
Říma a o obecném pěším cestování Evropou, které dalo dohroma-
dy 7000 kilometrů a tři roky na cestách. V přednášce zazní písně, 
poezie i próza z cest a zároveň bude k vidění mnoho fotografií.

Délka cca 90 minut. Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 15. března od 19 hodin                                           RŮZNÉ

PRO VELKÝ ZÁJEM POŘÁDÁME:

„Večer při svíčkách“ opět ve stylu 30. a 40. let
OLGA a JAKUB ŠAFROVI

Swingový koncert klavíristy Jakuba Šafra a houslistky Olgy 
Šafrové s pouta-
vým povídáním, 
písněmi známý-
mi i neznámými 
a mnoha překvapi-
vými momenty…

Večer při svíč-
kách se koná ve 
čtvrtek 15. března 
od 19 hodin.

Délka cca 80 min. 
Vstupné: 150 Kč.

pátek 16. března od 19 hodin                           HUDEBNÍ RECITÁL

Zveme Vás na hudebně-literární kabaret

VOJNA IN THE KITTCHEN
VOJNA IN THE KITTCHEN je název společného hudebního turné 

hudebníků Vladivojny La Chia a Kittchena (Jakuba Königa).  

Vystoupení výjimečných osobností české alternativní scény se 
koná v pátek 16. března od 19 hodin.

Vstupné: 140 Kč. Délka trvání představení: 80 minut.



HISTORIE

Z kroniky
města
Zápisky kronikáře Jana Pavelky

Ševci obvykle nepatřili k bohatým vrstvám 
měšťanstva, zato se nemuseli nijak omezovat při 
výběru místa, kde si zařídí svoji dílnu. Vyrábět 
mohli doma, na dvoře za domem, v podloubí na 
ulici. Pokud chudý švec obýval se svou rodinou 
jen jedinou světnici, postačil mu její kout. Žádné 
složité technické vybavení, žádná práce s ohněm 
ani chemikáliemi, jen nízký stolek s ručním ná-
řadím přibitým k boku vrchní desky a charakte-
ristický verpánek – trojnohá stolička s miskovitě 
prohnutým sedákem pro větší pohodlí. Na ni švec 
usedl, rozpracované dílo si položil na klín, širším 
koženým řemenem zvaným potěh jej přitáhl ke 
stehnu, volné konce přišlápl a pustil se do šití.

Po ruce měl knejp, zahnutý nůž k seřezávání 
kůže, šídlo, kterým propichoval otvory, a kladív-
ko s jednou stranou kulatou a mírně vydutou, aby 
se při zatloukání cvočků nepoškodila okolní kůže. 
Podle velikosti a tvaru nohy zákazníka vybral pří-
slušné kopyto, dřevěnou formu, na níž pak šil boty 
ševcovskou dratví. Tu si každý švec připravoval 
sám, byla to upravená konopná nit. Její konec se 
společně se smůlou a prasečími štětinami uválel 
do špičky, jíž se po zaschnutí dalo šít jako jehlou. 

Lidová řemesla: Ševci

Embasy of The United States of America
Office of the Military Attache

   15. května 1947

Místní národní výbor Sedlčany

Vážení pánové,
nedávno se československý rozhlas obrátil 

k veřejnosti s výzvou o pomoc při pátrání po ne-
zvěstném americkém vojáku, sestřeleném v roce 
1945. Tato výzva se zakládala na dopise zoufalé 
matky, která nemohla a nechtěla uvěřit, že její syn 
je mrtev, a žila dále v naději, že by mohl žíti v Čes-
koslovensku.

Odezva československého lidu, prýštící z hlou-
bi jeho srdce, nás všechny dojala, protože byla 
podstatnou připomínkou lásky Vašeho národa 
k Americe a k těm Američanům, kteří položili své 
životy, abyste mohli žít jako svobodný národ.

Vaše jméno nám bylo postoupeno jako jednoho 
z těch, kteří velkolepým způsobem odpověděli na 
rozhlasovou výzvu.

Jménem armády Spojených států a americ-
kého národa Vám děkuji za Váš šlechetný zájem 
a srdečnou spolupráci. Přátelství dvou národů, 

k němuž přispěl Váš dopis – sílí a utužuje se do 
budoucna.

Srdečně Váš

Dřevěné kopyto a ševcovské kladívko

Nízké dámské střevíce na obrázku pocháze-
jí z konce 40. let 20. století a zhotovili je ševci 
ze Sedlčan. Spodní část vyrobil obuvník Tůma 
a svršky švec Smrž. V poválečné době byla nouze 
o kůži, a tak si musel zákazník obstarat potřeb-
ný materiál na obuv sám. Střevíce mají koženou 
podrážku, podkůvky na špici, gumový podpatek, 
svršek je černý a šedý, na okrajích zdobený pásem 
probíjených kroužků.

Kromě toho byl ještě švec vybaven floky (dřevěný-
mi klínky), cvočky, hřebíčky a případně i dalšími 
nástroji na úpravu a zdobení kůže.

Známe několik specializací ševcovského ře-
mesla, např. noviníky (též novětníci – šili nové 
boty), vetešníky (opravovali), prtáky (vyráběli 
podrážky) nebo svrškaře (zhotovovali vrchní části 
bot). Málokde však byla náplň jejich práce přesně 
vymezená, proto docházelo k častým konkurenč-
ním sporům.                                          Pavel Žak

Posádka Norvellova letadla zasaženého 19. dubna 1945. První řada zleva (sedí v podřepu): Robert. A. 
Norvell – (první pilot), Lorenzo G. Smith Jr. (druhý pilot), Gordon P. Lake – (navigátor), Leo L. Borden 
– (bombometčík). Druhá řada vestoje zleva: Wendell S. Snyder – (palubní technik), Peter Malires – 
(radista a horní střelec), Robert A. Johnson – (boční střelec), Carl B. Johnson Jr. – (věžový – spodní 
střelec), Newton B. Parker – (zadní střelec).

E. J. Koenig,
Colonel, G. S. C.

Military Attache



Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2017

1. Zemědělství- lesní hosp. 2 750,0 2 720,17
Obecní lesy - pěstební činnost 750,0 1057,37
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2000,0 1662,80
2. Průmyslová a ostatní odv. 14 765,0 12 426,87
    hospodářství  
2.1. Doprava  8 500,0 9 738,13
Silnice-údržba a opravy MK 8250,0 9698,65
Dopravní obslužnost 250,0 39,48
2.2. Vodní hospodářství 125,0 110,58
Provoz RTN 45,0 32,01
Pronájem pozemků - ČOV 80,0 78,57
2.3. Vodohospodářské zařízení 6 100,0 2 540,01
Obnova a opravy VHM  3600,0 2540,01
Vodovod a kanalizace U Háječku 2500,0 
2.4. Všeobecné služby 40,0 38,15
Provoz parkoviště 40,0 38,15
3. Služby obyvatelstvu 88 830,0 84 682,17
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 9 025,0 10 433,83
1. ZŠ (příspěvek na činnost) 2800,0 2800,00
1. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV)  277,14
1. ZŠ (příspěvek - dotace Střč.kraj)  71,00
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 2195,0 2195,00
2. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV)  651,41
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0 395,00
Mateřská škola (přísp.na činnost) 2500,0 2500,00
Mateřská škola (přísp. - dot. OP VVV)  409,28
ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na činnost) 585,0 585,00
ŠJ 2. ZŠ -(příspěvek na činnost) 550,0 550,00
3.2. Kultura  12 185,0 12 660,73
Příspěvek KDJS  4600,0 4854,00
Příspěvek Městskému muzeu 2570,0 2655,00
Příspěvek Městské knihovně 3620,0 3804,00
Komise pro občanské obřady 50,0 29,26
Tisk měst. zpravodaje Radnice 350,0 326,63
Výdaje na prezentaci města,RIS 440,0 440,31
Slavnosti ROSA 2017 410,0 374,33
Sukovy Sedlčany 85,0 80,00
Jarní koncerty 60,0 97,20
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 5 035,0 5 241,43
Příspěvek SAS 4990,0 5222,99
   příspěvek na činnost  4000,0 4 233,00
   př.na opr. a údržbu sp.zařízení 990,0 989,99
Provoz minigolfu 45,0 18,44

P Ř Í J M Y
Oblast příjmů    SR 2017 /  ZM 20. 2. 2017           Plnění za I-XII 2017

V Ý D A J E
Název kapitoly   SR 2017 / ZM 20. 2. 2017       Plnění za I-XII 2017

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY  99 490,0  109 411,84
1.1. Výnosy daní   88 000,0    96 427,26
a) daň z příjmu SVČ          200,0            559,69
b) daň z příjmu ze závislé činnosti   22 200,0       24 436,82
c) daň z nemovitosti       5 700,0           6 091,95
d) daň z příjmu právnických osob   20 500,0        20 768,43
e) daň z příjmu PO - město      2 500,0         2 438,08
f) daň z přidané hodnoty    36 900,0       42 132,29
1.2. Místní a správní poplatky 11 490,0      12 984,58
a) poplatky za psy            90,0              88,10
b) poplatky za užívání veř. prostr.     1 500,0          1 407,30
c) správní poplatky        4 600,0          5 376,96
d) příjmy z odvodu z loterií aj. her     1 800,0         2 622,82
e) poplatky za komunální odpad     3 500,0         3 489,40
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  18 836,0     21 706,06
    Příjmy z vlastní činnosti  
a) Pečovatelská služba         200,0            182,20
b) Příjmy z prodeje zboží /RIS/         100,0            122,86
c) Pronájem pozemků          255,0               253,42
d) Příjmy z úroků bank. vkladů             5,0                 7,00
e) Pokuty          1100,0            1853,06
f) Prodej dřeva - obecní lesy         870,0           1172,31
g) Přijaté dary                             0,0              108,00
Festival Sukovy Sedlčany                               53,00
ROSA 2017                  35,00
DPS - sociální účely                   20,00
h) Ostatní nedaňové příjmy      400,0          737,74
Příspěvek na stavbu MK Oříkov              189,99
Veřejné WC                 29,39
Ostatní nedaňové příjmy              305,82
Náhrady pojistných událostí              172,29
Reklama Sukovy Sedlčany, ROSA               28,15
Reklama „Lidl“ Rákosníčkovo hřiště               12,10
ch) Pronájem nebytových prostor      3750,0            3638,45
i) Nájemné z byt. fondu       2240,0           2855,57
j) Nájemné BD č.p. 791       3000,0          3062,70
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o.      2300,0           2300,00
l) Pronájem vodohosp. zařízení         2830,0           3550,30
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody         606,0              605,00
n) Příjmy z dobývací činnosti         130,0             162,33
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad      1050,0           1085,12
p) Assekol - odměna za tř. odpadu               10,00
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY    8 815,0      13 455,72
3.1. Příjmy z prodeje pozemků   1 300,0          993,14
3.2. Prodej BF      7 515,0     12 462,58
4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY 41 984,0     44 472,99
4.1. Dotace ze SR, OP EU  22 700,0     25 188,99
a) výkon státní správy    17 301,0       17 301,50
b) výkon státní správy SO-SPOD     1 950,0          2259,05
c) příspěvek na výkon pěst.péče        672,0   764,00
d) výkon státní správy - OLH, LHO      2000,0   1662,80
e) dotace Pečovatelská služba         597,0     796,00
f) dotace - výkon sociální práce        180,0            444,00
g) dot.OP VVV Šablony pro 2. ZŠ             651,42
h) dot.OP VVV Šablony pro 1. ZŠ             277,15
i) dotace MK ČR - MěK                40,00

j) dotace - volby Parlament ČR               236,94
k) dotace volby prezidenta ČR 2018               30,00
l) dotace OP VVV Šablony pro MŠ              409,28
m) dotace Střč. kraj - 1. ZŠ                71,00
n) dotace SDH                 51,10
o) dotace - městské lesy                41,64
p) dotace Střč. kraj- havarijní fond                153,11
4.2. Investiční účel. dotace             0,0                 0,00
4.3 Zapojení rezerv    19 284,0    19 284,00
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů     19 284,0      19 284,00

Příjmy celkem                169 125,0  189 046,61



Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2017

3.4. Bydlení, komunální služby 62 585,0 56 346,18
      územní rozvoj, investiční výst.  
Správa budov a zařízení města 4800,0 4973,44
Činnost MTS - správa bytového fondu 1140,0 1036,86
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3000,0 2784,96
Opravy BF 1100,0 1032,39
Výkony technických služeb 8 215,0 7 827,57
  z toho:  čištění města 2200,0 2197,25
              zimní údržba 1500,0 1370,34
              veřejná zeleň 2735,0 2700,76
              veřejné osvětlení 1600,0 1380,84
              provoz hřbitova 180,0 178,38
Skládka TKO 280,0 251,36
Provoz sběrného dvora 200,0 200,00
Svoz komunálního odpadu 3900,0 3712,66
Svoz tříděného odpadu 1200,0 1264,27
Nebezpečný odpad 150,0 193,46
Projektová dokumentace, TDI 1145,0 1309,30
Administrace projektů k OP EU 245,0 245,01
Administrace výběrových řízení 190,0 89,81
Úpravy osad 500,0 348,09
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ... 550,0 358,52
Věcná břemena - přivaděč pitné vody 260,0 40,76
Pronájem pozemků, nemovitostí 330,0 303,11
Výkup pozemků a nemovitostí 1300,0 27,75
Topné kanály 857,0 857,41
Úpravy veřejných prostranství 673,0 871,76
Investice a další akce charakteru 32550,0 28617,69
oprav,st.úprav,údržby majetku města:  
Hřiště s umělým povrchem 4300,0 4 576,40
Budova Městské policie 8740,0 8 188,45
IS U Háječku 3000,0 160,25
Rekonstrukce č.p. 159 580,0 788,62
Zateplení fasády č.p. 159 1330,0 1 416,47
Přeložka VN ul. Pod Potoky 680,0 
Rekonstrukce č.p. 34 - RIS 900,0 1 907,19
Oprava fasády č.p. 34 - dvorní část 1230,0 
Úpravy č.p. 32 - podatelna 500,0 497,40
Rekonstrukce dvora č.p. 32 565,0 373,97
Rekonstrukce el.instalace 1. ZŠ 350,0 389,19
Úpravy atria 1. ZŠ 700,0 661,08
Výměna výtahu ŠJ 1. ZŠ 400,0 226,27
Oprava fasády MěN atrium 600,0 628,32
Úpravy atria MěN 500,0 464,96
Odkanalizování dvora MěN 400,0 625,65
Výměna oken admin.budova Měn 245,0 241,89
Rekonstrukce umývárny 1. MŠ 235,0 234,89
Rekonstrukce 2. buněk č.p. 791 640,0 639,52
Výměna oken č.p. 791 350,0 349,95
Výměna řídícího systému CZT 3 270,0 269,83
Výměna termoregulace pro TUV 95,0 94,47
Oprava kaple Třebnice 200,0 15,40
Oprava kapličky Libíň 100,0 98,98
Výměna osvětlení ZS 1200,0 1 312,74
Výměna oken společenský sál KDJS 650,0 743,86
Výměna oken konc. sál a vstup KDJS 1105,0 1 304,89
Výměna oken zadní trakt KDJS 800,0 786,84
VO Olbrachtova ul. 97,0 96,95
VO Na Potůčku 402,0 402,45

VO Luční ul. 335,0 
VO Roudný 110,0 110,72
VO Pod Cihelným vrchem 190,0 206,04
VO Příčovská ul. 574,0 573,24
VO Zberazská ul. 177,0 133,55
Odhlučnění zásobovací rampy č.871-2  
Rozšíření propustku ul.Víta Nejedlého  97,26
  
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 3 935,0 2 889,04
Provozní náklady RC Petrklíč 200,0 184,08
Pečovatelská služba 2 000,0 1 971,28
Výkon pěstounské péče 1 645,0 645,74
Klub důchodců 20,0 19,94
Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 20,00
Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 20,00
Ostatní organizace (sociální oblast) 30,0 28,00
  
5. OCHRANA A BEZPEČNOST 6 325,0 5 823,81
Městská policie 5 000,0 4 550,27
Hasiči 900,0 926,18
Kamerový systém 325,0 256,69
Varovný systém (servis+opravy) 90,0 90,67
Systém měření rychlosti (semafory) 10,0 
  
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 52 520,0 54 408,47
Správa Městského úřadu 42200,0 43956,15
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 1080,0 1 080,00
Tělovýchova: 900,0 900,00
Šachový klub KDJS Sedlčany  20,00
Rugby club Sedlčany  15,00
SK Kraken Sedlčany  12,00
SK Zlobr Sedlčany  17,00
Alena Novotná Sedlčany  35,00
TJ TATRAN Sedlčany  671,00
SK PEGAS Sedlčany  60,00
TJ SOKOL Sedlčany  70,00
Ochrana fauny 80,0 80,00
Ostatní: 100,0 100,00
Pěvecký sbor Záboj  5,00
Junák - Český skaut středisko Sedlčany  5,00
Radioklub Sedlčany  1,00
Sportovně střelecký klub Sedlčany  2,00
Klub Velká Kobra Sedlčany  5,00
Gymnázium a SOŠ Sedlčany  10,00
Český rybářský svaz Sedlčany  20,00
Filmový klub Sedlčany  10,00
ČSCH ZO Sedlčany  20,00
Veronika Papežová - soutěže aerobik  7,00
Okresní sdružení hasičů  5,00
Okresní myslivecký spolek Příbram  10,00
Úroky z úvěrů a půjček 250,0 252,08
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0 6 000,00
Daň z příjmu placená obcí 2 500,0 2 438,08
Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska 370,0 371,15
Daň z převodu nemovitostí 120,0 41,75
Volby Parlement ČR  238,71
Volby prezidenta ČR v roce 2018   30,55

Výdaje celkem: 169 125,0 162 950,53
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HVĚZDÁRNA / SPORT

Lidová
hvězdárna

Po setmění nás na večerní březnové obloze při-
vítá zářící Sirius nad jižním obzorem v souhvězdí 
Velkého psa, kterého poněkud východněji násle-
duje Malý pes s jasným Procyonem. Jižní obzor 
také nabídne výrazné souhvězdí Orion s dvojicí 
rovněž jasných hvězd Betelgeuze v načervenalém 
zbarvení a jihozápadněji bílým Rieglem. Celé se-
skupení hvězd Orionu snadno nalezneme podle 
trojice stejně jasných hvězd tvořící pas této bájné 
postavy. Teprve pomocí dalekohledů hvězdárny 
rozeznáme strukturu Velké mlhoviny pod pasem 
a pomocí digitální kamery spatříme obrysy Koňské 
hlavy. Tato tmavá mlhovina se promítá na vzdále-
nější části emisní mlhoviny pod levou hvězdou 
pasu. Nad západním obzorem ještě zastihneme 
souhvězdí Býka s jasným Aldebaranem a s otevře-

nými hvězdokupami Plejády a Hyády. Při tmavé 
obloze rozeznáme Krabí mlhovinu v severový-
chodní části souhvězdí. Přímé pozorování doplní-
me snímkem s detailnějším zobrazením struktury 
této mlhoviny, která se rozpírá od roku 1054, kdy 
na stejném místě vzplála supernova. Dnes víme, 
že zbytek explodující hvězdy se zhroutil a vytvořil 
neutronovou hvězdu. Tato forma hvězdy je hmot-
nější než Slunce a přitom se otáčí kolem své osy 
30x za vteřinu. Její průměr je asi dvakrát větší než 
průměr Země.

Přímo v zenitu, místo přímo nad hlavou, se na-
chází jasná Capella ze souhvězdí Vozky. U všech 
zde zmíněných jasných hvězd dochází při jejich 
východu nebo západu k nápadnému barevnému 
blikání. Tento úkaz je způsoben rozkladem bílého 
světla měnící se hustotou vrstev vzduchu nad ob-
zorem. Pokud takovýto jasný objekt nad obzorem 
nebliká, jde o planetu. V březnu to bude nad zá-
padním obzorem Venuše a ve druhé polovině noci 
jižním směrem pak Jupiter.

Pozorovací program 
pro veřejnost na březen:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 18 do 21 hod. 

Měsíc – Na páteční večerní obloze 2., 23. a 30. 
března. 2. 3. nastává úplněk a první čtvrť spatříme 
24. 3.

Planety – Na večerní obloze v první polovině 
měsíce bude Merkur, po celý měsíc nízko nad zá-
padním obzorem také Venuše. Na večerní obloze 
ještě Uran, ostatní planety pozdě v noci nebo na 
ranní obloze.

Ostatní objekty – Mlhoviny v souhvězdích 
Orionu a Býka. Otevřené hvězdokupy, dvojhvězdy 
a další zajímavá seskupení hvězd.

Pozorovací program 
pro astronomy amatéry:

Barevné snímky mlhovin a galaxií. Barevné ši-
rokoúhlé snímky vybraných partií Mléčné dráhy. 
Vyhledávání známých komet podle efemerid a po-
kus o jejich digitální snímky.       František Lomoz

V sobotu 20. ledna jsme v tělocvičně GOA uspořádali halový tur-
naj mladších žáků ročník 2006 a mladší. Hrálo se 1 x 13 min. 
za účasti 8 mužstev ve dvou skupinách A a B (systém každý 
s každým) a dále vyřazovacím způsobem.

TATRAN A - Počepice A 0:0, TAT-
RAN A - Kosova Hora 1:2, TATRAN A 
- ZD Kovářov 0:2, TATRAN B - SOKOL 
Počepice B 5:0, TATRAN B - SOKOL 
Daleké Dušníky 5:0, TATRAN B - SO-
KOL Sedlec–Prčice 2:1. Rozřazovací 
zápasy: Kosova Hora - Daleké Dušníky 
0:0, penalty 1:0, TATRAN A - Počepi-
ce B 3:0, ZD Kovářov - Sedlec–Prčice 
0:0, penalty 1:0. Počepice A - TAT-
RAN B 0:2. Zápas o 7. místo Daleké 
Dušníky - Počepice B 1:1, penalty 2:0, 
o 5. místo Kosova Hora - TATRAN A 
0:0, penalty 2:1, o 3. místo Počepice 
A - Sedllec–Prčice 1:1, penalty 1:2. 
Finále: Kovářov - TATRAN B 2:0. 

Střelci branek celkem: 4x T. Ho-
douš, 3x Š. Macháček, 3x J. Pudil, 2x 
M. Macháček, 2x A. Dembélé, 1x F. 
Hrdlička, 1x D. Vondra, 1x D. Barták, 
1x Matěj Pešta.

Podařilo se uspořádat zajímavý re-
gionální turnaj pro mladé hráče. Na 

Regionální halový turnaj mladších žáků
turnaj přijalo pozvání 5 týmů z blízkého okolí. TJ SOKOL Počepice a domácí 
tým TJ TATRAN Sedlčany postavily dvě mužstva na celkový počet osm. Vý-
hodou bylo, že jsme mohli na turnaj nominovat všechny hráče, kteří chodí 
trénovat. Většina zápasů bylo vyrovnaných a srdnatě se bojovalo na všech 

stranách. V zápasech o konečné umís-
tění rozhodovaly (ve třech zápasech) 
pokutové kopy (penalty), a to je vždy 
sázka do loterie. Úspěšní se radovali 
a poražení odcházeli smutní. Velice 
sportovní bylo, že si hráči včetně tre-
nérů dokázali podat po každém zápase 
ruce a popřát hodně zdaru do dalších 
zápasů. 

Závěrečné vyhlášení výsledků pro-
vedl předseda Tělovýchovné jednoty 
TATRAN Sedlčany Ing. Martin Havel. 
Všem hráčům poděkoval za předve-
dené výkony, předal medaile, poháry 
a zajímavé ceny. Rád bych poděkoval 
sponzorům za darované propagační 
materiály a dárky. Sponzoři a partneři 
turnaje: Městský úřad Sedlčany, S-B 
stavební firma Sedlčany, SAVENCIA 
Fromage a Dairy Sedlčany, LAMINO 
OBCHOD Martin Macháček  Kosova 
Hora, Papírnictví Na Potůčku, Luboš 
Zoul Sedlčany.                 Petr Herynk

Společný snímek obou družstev Tatranu. Stojící zleva: Šimon Macháček, 
František Hrdlička, Vojtěch Matuška, František Plachý, Alexis Dembélé, Ja-
kub Hodouš, Jakub Rozvoda, Vít Vlček, Martina Součková, Tomáš Hodouš.
Klečící zleva: Matěj Macháček, Petr Pudil, Antonín Plachý, David Barták, 
Matěj Pešta, Daniel Vondra, Jan Pudil, Petr Nevlida. Ležící brankáři zleva:    
Matěj Černý, Jan Jiráček.






