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Spolek divadelních ochotníků Sedlčany si pro vás na květen připravil komedii Taková normální rodinka (termíny najdete v kulturním kalendáři).

Hřiště s umělou trávou má za sebou první rok provozu. Více uvnitř.Přečtěte si o činnosti Svazu diabetiků Sedlčany.



Další obohacení Lesoparku Cihelný vrch

Uklízecí akce v Sedlčanech - PODĚKOVÁNÍ
Sedlčany se v sobotu 7. dubna zapojily 
do akce „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“. 
Akci v Sedlčanech zorganizovaly paní uči-
telky Věrka Dlouhá a Alena Laštovičková 
pod naším místním názvem „Ukliďme 
Sedlčany a okolí“.

K účasti vyzvaly občany prostřednictvím osob-
ních pozvání, elektronicky po emailech a po so-

ciálních sítích. Ještě před akcí samotnou Věrka 
Dlouhá a Radka Brotánková s dětmi z družiny ukli-
dily Šiberák a Potůček. Také další paní učitelky 
a družinářky ze základních škol, a také ze školek, 
děti od mala k úklidu vedou, protože je to samo-
zřejmě věc nás všech.

Je jasné, že jsou lidé, kterým je to tak nějak jed-
no a k nepořádku přispívají, naštěstí je ale více 
těch, kterým to jedno není a přiloží ruku k dílu 
a nevadí jim ani uklidit veřejné prostranství. Ono-
ho 7. dubna jsme se sešli ve dvou skupinkách, ta 
hlavní a početnější u kašny na náměstí a ta pod-
půrná v Háječku.

Hlavní skupinka uklidila od náměstí k přehra-
dě, podél silnice 18 k rozcestí na Solopysky a pak 

Lesopark Cihelný vrch byl obohacen o tzv. hrací loučku. Jedná se o upravenou rovinatou 
plochu, vyčištěnou od náletových dřevin, která se nachází na východní straně Cihelného 
vrchu a je přístupná z nově upravených lesních cest. 

Na vzniklé pasece je vybudováno kládové se-
zení z opracovaných a oloupaných akátových 
kmenů. Akáty byly vykáceny v tomto prostoru jako 
invazivní dřevina. 

Pracovníci společnosti STS s. r. o. budou hrací 
loučku v průběhu roku sekat a udržovat. 

Záměrem je, aby sloužila jako odpočinkové 

a vyhlídkové místo pro návštěvníky lesoparku 
a zároveň předpokládáme, že bude využívána 
sedlčanskými školami, školními družinami a klu-
by pro různé volnočasové aktivity. 

Areál lesoparku byl dále doplněn o odpadkové 
koše a připravuje se i osazení dalších laviček.

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta

zpátky do Sedlčan směrem k Severnímu sídlišti. 
Druhá skupinka uklidila Háječek, jeho okolí a část 
cesty na Příčovy. Některé maminky s sebou měly 
v Háječku děti, které také pomáhaly uklízet.

Nakonec se zapojilo 17 dospělých a 6 
dětí a naplnilo se odpadky celkem 38 pyt-
lů, které odborníci odhadli na 720 kg.

Mezi nejzajímavější nálezy při této akci patřily 
například pánské spodní trenýrky nalezené v Há-
ječku s motivy z Kamasútry (na snímku šťastná  
nálezkyně Tamara Bešťáková). 

Další raritou byla podél silnice nalezená cedule 
s reklamou na vymáhání dluhů a jedno dítko našlo 
v Háječku vysušenou veverku a bezelstně ji při-
neslo všem na místě ukázat.

Městská policie nám v Háječku s pomocí detek-
toru kovu prošla pískoviště a místa, kde by bylo 
možné, aby se nacházelo cokoli nebezpečného.

Prožili jsme společně jedno krásné, plodné 
sobotní dopoledne a myslím, že jsme měli dobrý 
pocit z dobře odvedené práce. Tento pocit nám 
pouze kazil fakt, že jsme nestihli uklidit vše, co 
jsme měli naplánované.

Během akce jsme si vzájemně také předali in-
formace o některých černých skládkách v okolí 
Sedlčan a s nepochopením jsme nad množstvím 
kroutili hlavami.

Spoustu z nás touto akcí dostalo zajímavý ná-
mět a budeme se příležitostnému úklidu věnovat 
i nadále. 

Paní družinářky se s dětmi pravidelně vydávají 
na různá místa, která uvítají jejich zásah.

Jsou také občané, kteří uklízí veřejná prostran-
ství prakticky celý rok, a to by mohlo být inspirací 
pro další lidičky.

Na jaře město samozřejmě uklízí Sedlčanské 
technické služby. Všichni ovšem víme, že již bě-
hem jednoho dne se objeví velké množství odpad-
ků tam, kde nemají co dělat. Proto je také důležité, 
aby každý z nás začal sám u sebe.

Vedení města tímto děkuje pořadatelkám za 
zorganizování akce „Ukliďme Sedlčany“, za její 
podporu, za účast všem dobrovolníkům a také 
všem těm, kteří přikládají ruku k dílu pravidelným 
úklidem a nebo osvětou.

Blanka Vilasová, zastupitelka města Sedlčany



ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
po schválení rozpočtu města na rok 2018 zastupitelstvem dne 26. 2. 2018 a s příchodem příznivějšího počasí jsme začali naplňo-

vat některé konkrétní akce z kapitoly stavebnictví.
Služebna městské policie byla stavebně dokončena v prosinci loňského roku s celkovými investičními náklady 8,8 mil. Kč. Součástí 

smlouvy o dílo bylo stanoveno tzv. zádržné ve výši 10% celkových smluvních nákladů pro případ odstranění vad a nedodělků. Tyto 
finanční prostředky byly zhotoviteli uvolněny začátkem března. V současné době je prostor postupně vybaven nábytkem a potřebným 
zařízením v hodnotě 270 tis. Kč. Zbývá dořešit přemístění technického zázemí jako jsou telefony, radioprovoz, kamerový systém 
a záložní zdroj. Předpoklad přemístění městské policie do nové budovy je počátek května. Touto investicí vzniká nové, moderní 
pracoviště pro městskou policii. 

Pracoviště pečovatelské služby
Po výpovědi pečovatelské služby z prostor Domova seniorů v září loňského roku, Rada města Sedlčany rozhodla rekonstruovat přízemní prostory v budově čp. 

160 (stará poliklinika) v Tyršově ulici. Veškeré stavební práce, rekonstrukce elektroinstalace, vytápění i vodoinstalace byly dokončeny počátkem dubna tohoto roku, 
s náklady téměř 900 tis. Kč. I v tomto případě získala pečovatelská služba velmi kvalitní prostory v majetku města. 

Inženýrské sítě U Háječku
Tato náročná investice do technické infrastruktury v této lokalitě zajistí možnost individuální bytové výstavby 25 rodinných domků. Stavba obsahuje místní komu-

nikace, vodovod, kanalizaci splaškových vod a samostatně dešťových vod, rozvody plynu a přípravu veřejného osvětlení. Podle výsledků výběrového řízení je smlouva 
uzavřena se zhotovitelem 1. SčV, v celkovém objemu 16,5 mil. Kč. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního roku, s finanční spoluúčastí potencionálních 
stavebníků. 

Rekonstrukce lehkoatletického stadionu
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města v loňském roce byla zahájena projektová příprava a v současné době předána projektová dokumentace pro výběr zhoto-

vitele. Hlavním řešením rekonstrukce LAS je změna povrchu běžecké dráhy a všech atletických sektorů s umělým povrchem, odvodnění celého prostoru a rekonstrukce 
travnaté plochy fotbalového hřiště.

Položkový rozpočet z projektu je vyšší o 4 mil. Kč proti původnímu propočtu 11,6 mil. Kč, ale věřím, že výsledné náklady ovlivní výběrové řízení na zhotovitele díla 
a možná upřesnění stavebních objektů a jejich rozsahu. Stavbu chceme realizovat v letošním roce, nejpozději do podzimního období. 

Podíváme-li se na kapitolu stavebnictví, rozpočtu na rok 2018, je v ní uvedena celá řada dalších jmenovitých akcí. Jsou třeba finančně méně náročné ale svým 
významem stejně důležité. Tak jako v předchozích letech tohoto volebního období udělám vše pro splnění investičního programu i v tomto roce.                    

                                                                                                                                   Ing. Jiří Burian, starosta města

Úvodník starosty města

Sedlčanský Svaz diabetiků byl založen 25. 
9. 1990 panem Miloslavem Stiborem, kte-
rý byl v listopadu téhož roku zvolen před-
sedou. 

I díky němu patřila a stále patří tato organiza-
ce mezi nejlepší v ČR. Začal pořádat Rekondiční 
pobyty, spolupracovat s místními lékaři – dia-
betology, pořádat aktivity vhodné pro diabetiky, 
jako např. plavání v bazénu. V roce 1997 mu již 
zdravotní problémy nedovolovaly vykonávat funk-
ci předsedy a předal ji paní Dagmar Šimkové. Ta 
pokračovala v zavedené tradici až do roku 2010, 
kdy vedení Svazu diabetiků převzal na čtyři roky 
pan Karel Vančura. Od roku 2014 vede Svaz dia-
betiků paní Jana Planetová.

Na vedení se vždy podílel výbor, v současné 
době jedenáctičlenný. Výbor se schází každou 
třetí středu v měsíci v suterénu  DPS č.173, kde 
si v době od 9 do 11 hod. členové nebo zájemci 
o členství můžou vyřídit vše potřebné. Schůze vý-
boru probíhá pak od 13 hod. 

Informace jsou rovněž zveřejňovány ve vývěsce 
v Havlíčkově ulici.

Na jaře a na podzim se scházejí pravidelně čle-
nové na výroční a členské schůzi v KDJS. Součás-
tí schůze je mimo jiné vždy i odborná přednáška 

a také mezi členy zavítá senátor a starosta města 
pan Ing. Jiří Burian a vedoucí sociálního odboru 
Mgr. Věra Skálová.

Až do roku 2016 se pořádalo jarní a podzimní 
rekondiční plavání v bazénu ve Smilovicích. Pro 
klesající účast se však již dále plavání nekoná 
a náhradou je od 4. 4. 2017 akce „Chůzí k opti-
mální glykémii“. Zájemci se scházejí každé úterý 
ve 13 hod. u kašny na náměstí a procházkou po-
znávají okolí Sedlčan. 

Každoročně na podzim jsou pořádány týdenní 
rekondičně-edukační pobyty. Členové svazu na-
vštívili Jánské Lázně, Chlum u Třeboně, Klatovy 
a v posledních létech jezdí do hotelu MAS v Sezi-
mově Ústí, kde si to velmi oblíbili.

Součásti pobytu je celodenní strava, ranní cvi-
čení, masáže, cvičení v bazénu, celodenní vstup 
do bazénu, procházky a výlety po okolí, přednášky 
se zdravotní tématikou, také dva společenské ve-
čery a soutěž v bowlingu. Rovněž mezi členy na 
jedno odpoledne zavítá starosta města p. Ing. Jiří 
Burian.

Dne 14. listopadu se každoročně připomíná 
Světový den diabetu - firma Novo Nordisk ve 
spolupráci se Světovou diabetickou nadací orga-
nizuje po celém světě POCHODY PROTI DIABE-

TU. Sedlčanský svaz diabetiků každoročně také 
pochod organizuje a ke Dni diabetu bude již po 
třetí opět pořádat  na podzim zájezd do Aquaparku 
v Čestlicích.

Děkujeme městu Sedlčany a okolním obecním 
úřadům za sponzorské dary, bez kterých bychom 
nemohli pořádat společenské a sportovní akce.

V současné době má organizace 170 členů 
a ráda přivítá další nové členy.

Květoslava Truhelková, místopředsedkyně 
Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Sedlčany

Činnost Svazu diabetiků v Sedlčanech

Pečovatelská služba Města Sedlčany změ-
nila své zázemí z prostor Domova Sedlča-
ny do nově zrekonstruovaných prostor po 
ZZS (záchranka) v Tyršově ulici  č. p. 160 
(stará poliklinika).

Provozní doba: 6.30-15.00 (všední dny)
Telefon: 318 822 332
E-mail: sedlcany.ps@tiscali.cz    

Další informace na webových stránkách Měst-
ského úřadu Sedlčany – Město – Organizace

- Organizační složky (bez právní subjektivity) – 
Pečovatelská služba.

Pečovatelská služba přesídlila



USNESENÍ

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 83/2014-2018 dne 21. března 2018

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 18 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 7. března 2018 (RM 
č. 82/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 83-1370/2014-2018);
▪ zprávu o legislativních podmínkách, působ-

nosti, sociálním prostředí a vývoji sociální proble-
matiky ve městě a regionu Sedlčany, sestavenou 
a přednesenou paní Mgr. Věrou Skálovou, vedou-
cí Odboru sociálních věcí, v rámci kompetencí 
a činnosti MěÚ Sedlčany, Odboru sociálních věcí, 
v roce 2017 s výhledem činnosti a působnosti 
na rok 2018 (RM 83-1371/2014-2018);
▪ zprávu o působnosti a činnosti Pečovatelské 

služby Sedlčany za uplynulý rok 2017 a výhledech 
působnosti na rok 2018, kterou přednesla paní 
Jana Máchová, vedoucí této organizační složky 
města Sedlčany (RM 83-1372/2014-2018);
▪ zprávu o aktuální činnosti, poskytovaných 

službách a dalších záměrech RC Petrklíč, z. s., se 
sídlem Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 
Sedlčany (RM 83-1373/2014-2018);
▪ výsledek posouzení a zdůvodnění mimořádně 

nízké nabídkové ceny dle zákona k tomu pověře-
nou komisí a přizvaného odborníka. Posouzení 
nabídky bylo učiněno v rámci zpracování admini-
strace podlimitní veřejné zakázky na stavební prá-
ce „Modernizace přestupního terminálu Sedlča-
ny“, zadávané v užším řízení v podlimitním režimu 
v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 52 písm. 
b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen 
„zákon“), postupem podle části čtvrté zákona, ob-
dobně a v souladu s Obecnými pravidly pro žada-
tele a příjemce podpory z Integrovaného regionál-
ního operačního programu, vydání 1.9 s platností 
od 2. června 2017; přičemž oznámení o zahájení 
zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku ve-
řejných zakázek dne 28. července 2017 pod Evi-
denčním číslem zakázky Z2017-020761. 

Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně 
nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele Chlá-
dek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 
412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společ-
nost; IČ 62743881 (nabídka pořadové číslo 4), 
prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního 
procesu naplňuje důvody pro vyloučení dodava-
tele podle zákona (v souboru výroků usnesení RM 
83-1379/2014-2018);
▪ výsledky kontroly, která byla provedena Měst-

ským úřadem Sedlčany, Odborem ekonomickým, 

ve věci plnění Veřejnoprávních smluv o poskytnu-
tí finanční podpory (nad 10.000,00 Kč) subjektům 
na činnost a aktivity ve prospěch občanů města 
a regionu Sedlčany, uzavřených na základě kladně 
posouzených Žádostí o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Sedlčany na uplynulý rok 2017, reali-
zovaných v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a další zákony s výrokem, že ve všech kontrolova-
ných případech poskytnutých dotací byly veškeré 
podmínky smluvního ujednání naplněny a kontro-
lou každého subjektu nebyly zjištěny žádné závady 
(RM 83-1382/2014-2018);
▪ rozhodnutí paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky 

Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, 
se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, ve věci 
stanovených termínů přijímacího řízení dětí na 
školní rok 2018/2019. Přijímací řízení proběhne 
dne 9. května 2018 na Centrálním pracovišti MŠ 
na adrese Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 
01 Sedlčany; dne 10. května 2018 na Odloučeném 
pracovišti MŠ na adrese Sedlčany, Na Severním 
sídlišti č. p. 740, 264 01 Sedlčany a dne 11. květ-
na 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ na adrese 
Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 Sedlčany, 
a to pro každé pracoviště vždy dopoledne od 10 
do 12 hod. a odpoledne od 13 do 15 hod. RM 
zároveň bere na vědomí ředitelkou subjektu sta-
novená Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy 
Sedlčany (RM 83-1387/2014-2018).

Rada města Sedlčany uložila:
▪ MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřed-

ní desce MěÚ řádně zveřejnil tzv. „Oznámení“ 
o záměru města zřídit věcné břemeno – služebnost 
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 777/1 v k. ú. 
a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového ve-
dení NN jako součást distribuční soustavy (lokali-
ta – ulice Seifertova); (RM 83-1374/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby na úřední desce MěÚ Sedlčany řádně zveřejnil 
tzv. „Oznámení“ o záměru města Sedlčany zřídit 
věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na 
pozemku parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky u Třeb-
nic, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového ve-
dení NN, jistícího pilíře, jako součást distribuční 
soustavy (RM 83-1376/2014-2018);
▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarosto-

vi města Sedlčany, zajistit nezbytnou administra-
tivu, vypsání a provedení konkursního řízení, a 
to v souladu s příslušnými ustanoveními záko-

na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kursního řízení a konkursních komisí na obsaze-
ní uvolněné funkce ředitele (ředitelky) Základní 
umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace 
(RM 83-1386/2014-2018).

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

v souvislosti se záměrem zřídit věcné břemeno – 
služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 
777/1 v k. ú. a obci Sedlčany, uzavření „Smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby 
IP-12-6011431/1 Sedlčany, Seifertova, kNN pro 
p. č. 780/1“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 
22. ledna 2018, evid. č. PM/II-039/2018, společ-
ností ENERGON Dobříš, s. r. o., jako oprávněným 
z věcného břemene a městem Sedlčany, jako 
povinným z věcného břemene s tím, že hodnota 
věcného břemene činí 1.000,00 Kč (bez DPH) 
dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu Sedlčany, Seifertova, kNN 
pro p. č. 780/1, č. IV-12-6011431/VB/3 ze dne 2. 
února 2017 (RM 83-1375/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uza-

vření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. stavby IV-12-6020509/1 Solopysky, 
kNN pro parc. č. 9/4“ mezi ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Tep-
lická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě 
plné moci ze dne 22. ledna 2018, evid. č. PM/
II-039/2018, společností ENERGON Dobříš, s. r. 
o., jako oprávněným z věcného břemene a měs-
tem Sedlčany, jako povinným z věcného bře-
mene s tím, že hodnota věcného břemene činí 
1.000,00 Kč (bez DPH) dle Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 
Sedlčany, Solopysky, kNN pro p. č. 9/4, č. IV-12-
6020509/VB/1 ze dne 8. prosince 2016, a to na 
pozemku parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky u Třeb-
nic, obec Sedlčany (RM 83-1377/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka 
označená č. 4/IV. patro), a to s fyzickou osobou, 
dosud trvale bytem Sedlčany, na dobu určitou, tj. 
ode dne 1. dubna 2018 do dne 31. prosince 2018 

(pokračování na další straně)
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(RM 83-1378/2014-2018);
▪ nabídku na zajištění administrace projektu a 

právních služeb s tímto spojených na podlimitní 
veřejnou zakázku s názvem dle Př. č. 6 rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2018 „Rekonstrukce LAS 
Taverny“, a to v rozsahu přijatého podání a hod-
notě provedení souboru činností ve výši nabíd-
nuté ceny za 40.000 Kč bez DPH za předpokladu 
dvou jednání komise a dále za 2.000,00 Kč bez 
DPH za každé další jednání, kterou učinila firma 
B&P Research, s. r. o. (v souboru výroků usnesení 
RM 83-1380/2014-2018);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 

Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemcem je oso-
ba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve 
smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti 
za komunální odpad. Dar bude vyplacen na zá-
kladě uzavřené Darovací smlouvy (výše daru činí 
800,00 Kč); (RM 83-1385/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s výsledkem posouzení a zdůvodnění mimo-

řádně nízké nabídkové ceny dle zákona k tomu 
pověřenou komisí a přizvaného odborníka pro pří-
pad podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. 
Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké 
nabídkové ceny vybraného dodavatele Chládek & 
Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 
01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; 
IČ 62743881 (nabídka pořadové číslo 4), pro-
střednictvím ekonomických aspektů výrobního 
procesu naplňuje důvody pro vyloučení dodava-
tele podle zákona (v souboru výroků usnesení RM 
83-1379/2014-2018);
▪ s nově stanoveným pořadím nabídek dle opa-

kovaného hodnocení nabídek pověřenou komisí 
pro případ podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Modernizace přestupního terminálu Sedl-
čany“ a na základě tohoto pořadí a v souladu s 
ustanovením zákona rozhoduje o novém výběru 
dodavatele, kterým je „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., odštěpný závod Rozto-
ky, se sídlem Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, 
právní forma: akciová společnost; IČ 25606468, 
který předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 
43.928.760,00 Kč bez DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 83-1379/2014-2018);
▪ s tím, aby sídlo Hasičského okrsku č. 14 de-

finované pro potřeby právní subjektivity a identi-
fikace, bylo na adrese objektu Hasičské zbrojnice 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 83/2014-2018 dne 21. března 2018

(dokončení z předchozí strany) Sedlčany, která je ve vlastnictví města Sedlčany, 
tj. na adrese: Sedlčany, Hasičská č. p. 1 250, 264 
01 Sedlčany (RM 83-1383/2014-2018);
▪ s použitím znaku města Sedlčany na reklam-

ním a informačním plakátu města Sedlčany, vy-
dávaném s aktualizací informačních údajů pro rok 
2018, a to ve prospěch žadatele, obchodní spo-
lečnosti KOMPAKT, spol. s r. o., se sídlem Podě-
brady, Opletalova č. p. 683, 290 01 Poděbrady; IČ 
49551027, která o vyslovení souhlasu požádala, 
a to podle ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (RM 83-1384/2014-2018).

Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o vyloučení vybraného dodavatele na realizaci 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Mo-
dernizace přestupního terminálu Sedlčany“, a to 
firmy Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 
1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akci-
ová společnost; IČ 62743881, na základě dopo-
ručení hodnotící komise a přizvaného odborníka 
a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
(v souboru výroků usnesení RM 83-1379/2014-
2018).

Rada města Sedlčany zrušila:
▪ rozhodnutí uvedené v souboru výroků usne-

sení č. RM 70-1173/2014-2018 ze dne 4. října 

2017, vydané o výběru dodavatele Chládek & Tin-
těra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 
Litoměřice, právní forma: akciová společnost; 
IČ 62743881 (odst. pátý), a to z důvodu vylouče-
ní tohoto dříve vybraného dodavatele podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace 
přestupního terminálu Sedlčany“, které bylo čině-
no v souladu s „Metodikou procesní k zadávacím 
řízením“, uveřejněnou na stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR (v souboru výroků usnesení 
RM 83-1379/2014-2018).

 Rada města Sedlčany podpořila:
▪ Žádost Nemocnice Sedlčany, postoupenou 

na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, ve věci na-
výšení počtu lůžek na Oddělení následné péče ze 
současných 50 na 60 s tím, že současný rozsah 
služeb a ostatních výkonů bude zachován (v sou-
boru výroků usnesení RM 83-1381/2014-2018).

Rada města Sedlčany vydala:
▪ podpůrné stanovisko adresované Všeobecné 

zdravotní pojišťovně ČR k Žádosti, kterou předlo-
žil pan Ing. Filip Zítko, ředitel, a to za provozovate-
le Nemocnice Sedlčany, společnost MEDITERRA 
Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161, 264 
01 Sedlčany; IČ 26429683, která bude rozšíření 
výkonu služby pacientům na navýšeném počtu lů-
žek na Oddělení následné péče zajišťovat.

Město Sedlčany prostřednictvím pracov-
níků Městského úřadu Sedlčany, Odbo-
ru sociálních věcí, navázalo spolupráci 
s psycholožkou, která bude poskytovat pla-
cenou službu psychologického poradenství 
pro občany města a regionu.

Psycholožka nabízí pomoc především při řeše-
ní problémů ve vztazích a v komunikaci, a to jak 
výchovných problémů s dětmi, tak partnerských 
neshod.

Provází klienty tak, aby si dokázali správné od-
povědi nalézt sami v sobě a nemuseli se obracet 
na autority pro správnou odpověď.

Věří, že každý si nosí to nejlepší řešení své situ-
ace sám v sobě, ale je třeba mu ho pomoci objevit.

Poznáváte-li se v některé z těchto situa-
cí, můžete společně pokusit hledat výcho-
disko:

– Vše musíte stokrát opakovat, a přesto děti 
nereagují?

– Mrzí Vás, že na děti často křičíte?
– Saháte stále k tvrdším trestům, abyste si za-

chovali autoritu, ale situace se nelepší?
– Občas nevíte, jak reagovat na dětský hněv, a 

co si počít, když dítě odmítá jíst či spát, nechce-
dělat úkoly nebo domácí práce?

– Trápí Vás školní problémy a neúspěchy Va-
šich dětí?

– Má Vaše dítě diagnostikováno ADHD (hyper-
aktivita s poruchou pozornosti), případně máte 
na  tuto diagnózu podezření, a nevíte, jak k němu 
přistupovat?

– Nevíte si rady se sourozeneckou rivalitou?
– Máte problém se zvládáním vlastních emocí 

ve vypjatých situacích?
– Obáváte se, aby se Vaše dítě nestalo obětí 

šikany či nezačalo užívat drogy?
– Často se doma hádáte?
– Jste nespokojeni v partnerském vztahu?
– Uvažujete o rozvodu a nejste si svým rozhod-

nutím jistí?
– Jste ve složité životní situaci?
– Uvažujete o změně (v soukromé či pracovní 

oblasti), ale potřebujete se zorientovat a získat 
nadhled?

K výkonu práce budou službě propůjčovány 
prostory v Tyršově ulici čp. 160, Sedlčany (bý-
valá poliklinika, z podchodu vlevo, přízemí). Více 
informací na: Mgr. Eva Mikešová - psychologické 
poradenství, telefonní kontakt: 737 369 130, e-
mailový kontakt: eva.mikesova@email.cz, web: 
evamikesova.cz.

Služba psychologa v Sedlčanech
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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 84/2014-2018 dne 4. dubna 2018

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 14 specifických 
usnesení, a to v následném členění jednot-
livých výroků.

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

Rady města Sedlčany ze dne 21. března 2018 (RM 
č. 83/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úko-
lů průběžných (RM 84-1388/2014-2018);
▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. za rok 2017, hospo-
dářské a organizační činnosti při plnění zadaných 
úkolů a rozpočtového plánu subjektu na následující 
období roku 2018 a dále informace ve věci výkonu 
širšího spektra služeb žádaných městem Sedlčany 
(RM 84-1389/2014-2018);
▪  hospodářské výsledky obchodní společnosti 

Sedlčanské technické služby, s. r. o. za období roku 
2017, a to v pozici a působnosti valné hromady 
tohoto subjektu, kterého je město Sedlčany 100 
% vlastníkem (v souboru výroků usnesení RM 84-
1390/2014-2018);
▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Sedlčany za uply-
nulé hospodářské období ode dne 1. ledna 2017 do 
dne 31. prosince 2017 se závěrečným výrokem au-
ditora – bez výhrad, chyb a nedostatků (v souboru 
výroků usnesení RM 84-1399/2014-2018).

Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ o rozdělení zisku obchodní společnosti Sedl-

čanské technické služby, s. r. o. za období roku 
2017 ve výši 4.222,930 Kč tak, že pro tvorbu zá-
konného Rezervního fondu bude postoupena část-
ka 211,15 Kč (5 %) a nerozdělený zisk bude účto-
ván částkou 4.011,78 Kč (95 %); (v souboru výroků 
usnesení RM 84-1390/2014-2018); 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ tzv. „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IP-12-6013757/VB/1 
(9740) Sedlčany, Třebnice – kNN pro 261/30“, 
uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 
29. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. 
o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 
01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem 
Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž před-
mětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 261/1, parc. 
č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údrž-
by a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelo-

vého vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 33.000,00 Kč (včetně 
DPH); (RM 84-1391/2014-2018);
▪ prodloužení dříve uzavřené Smlouvy o poskyt-

nutí ubytování v bytovém domě, na adrese Sedlča-
ny, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. 
jednotka č. 9/III. patro), a to se stávajícím smluv-
ním uživatelem, dosud trvale bytem Kosova Hora, 
na dobu určitou, tj. do dne 30. června 2018 (RM 
84-1393/2014-2018);
▪ společnou Žádost dvou fyzických osob trvale 

bytem Sedlčany o společný nájem bytu dle usta-
novení § 2270, § 2271 občanského zákoníku, a to 
bytu o velikostní kategorii 3+1 (č. bytu 18/VI. patro) 
na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním 
sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany, který společně 
užívají s jejich rodiči (RM 84-1394/2014-2018);
▪ s odvoláním se na svůj dosavadní přístup 

k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních 
bytů (vizte usnesení č. RM 72-1204/2014-2018 
ze dne 1. listopadu 2017) a s ohledem na Žádost 
o koupi dosud užívaného bytu 3+1 (č. bytu 18/
VI. patro o výměře 72,30 m2), aby s žadateli byla 
uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako 
smluvním nájemníkům bude prodán uvedený byt 
za jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2 (schváleno 
ZM dne 12. července 2010), tj. za celkovou částku 
354.270,00 Kč (RM 84-1395/2014-2018);
▪ tzv. Zadávací dokumentaci k zakázce malého 

rozsahu na stavební práce na akci pod názvem 
„Parkoviště u domu č. p. 791“ (v souboru výroků 
usnesení RM 84-1396/2014-2018);
▪ tzv. Zadávací dokumentaci k zakázce malého 

rozsahu na stavební práce na akci pod názvem 
„Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice 
Nádražní a ulice Pod Potoky v Sedlčanech“ (v sou-
boru výroků usnesení RM 84-1397/2014-2018);
▪ složení komise pověřené k provádění úkonů 

podle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj-
ších předpisů. Pověření komise se týká veškerých 
úkonů zadavatele pro výběr dodavatele stavby pod 
názvem „Parkoviště u domu č. p. 791“ a stavby pod 
názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky 
ulice Nádražní a ulice Pod Potoky v Sedlčanech“. 

Složení komise je pan Ing. Miroslav Hölzel, pan 
Ing. Tomáš Langer a pan Ing. Martin Havel.

Náhradníky jsou Ing. Vojtěch Hlaváček, slečna 
Ing. Aneta Šnellerová a pan Ing. František Hodys 
(RM 84-1398/2014-2018);
▪ ve prospěch řádného zajištění Městských slav-

ností ROSA 2018 vzorové návrhy smluvních ujed-
nání (Sponzorské smlouvy) s využitím na případ 
projednané nabídky spolupráce s generálním (hlav-
ním) sponzorem těchto slavností a nabídky dalších 

sponzorských aktivit k jednotlivým akcím programu 
slavností, a to včetně příslušných Příloh věcného 
plnění smluvních ujednání (RM 84-1401/2014-
2018).

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

aby v souvislosti se „Smlouvou o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti a smlouvou o právu provést stavbu č. 
IP-12-6013757/VB/1 (9740) Sedlčany, Třebnice 
– kNN pro 261/30“ řádně zveřejnil na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit výše 
uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské 
sítě na dotčených pozemcích parc. č. 261/1, parc. 
č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany (osada Štileček – elektro přípojka pro po-
zemek parc. č. 261/30 ve vlastnictví fyzické osoby); 
(RM 84-1392/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila:
▪ Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zajistit 

a realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby 
pod názvem „Parkoviště u domu č. p. 791“, a to 
v režimu příslušného vnitřního předpisu města 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 84-
1396/2014-2018);
▪ Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, reali-

zovat výběrové řízení na dodavatele stavby pod ná-
zvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky 
ulice Nádražní a ulice Pod Potoky v Sedlčanech“ 
(v souboru výroků usnesení RM 84-1397/2014-
2018).

Rada města Sedlčany doporučila:
▪ postoupit k projednání Finančnímu výboru Za-

stupitelstva města Sedlčany Zprávu nezávislého au-
ditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Sedlčany za uplynulé hospodářské období ode dne 
1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2017 (v souboru 
výroků usnesení RM 84-1399/2014-2018).

Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ k návrhu 2. základní školy – Školy Propojení 

Sedlčany, příspěvkové organizace, na vyřazení sa-
mostatného hmotného movitého majetku, tj. kon-
krétně Elektronického zabezpečovacího systému 
FBI, inv. číslo INV 8 (rok pořízení 1995 s pořizovací 
cenou 25.743,00 Kč) a Elektronického zabezpe-
čovacího systému Paradox, inv. číslo INV 14 (rok 
pořízení 1996 s pořizovací cenou 23.014,00 Kč), 
oba systémy se zůstatkovou hodnotou 0,00 Kč, 
které byly instalovány v budovách objektu 2. zá-
kladní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 
264 01 Sedlčany (RM 84-1400/2014-2018).



VÝSTAVY: KNIHOVNA: od 3. 5. do 6. 6. VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ. MUZEUM: do 15. 6. 75. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA 
KDJS: do 11. 5. DAISY MRÁZKOVÁ: MALÉ KNIHY O VELKÝCH VĚCECH, od 15. 5. SPOLEČNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÚT 1. 5. ve 14 hod. NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU (knihovna) - str. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LITERÁRNÍ VÝLET
ST 2. 5. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 2. 5. v 19 hod.   DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
PÁ 4. 5. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 4. 5. ve 20 hod.  ISMAELOVY PŘÍZRAKY (drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 5. 5. od 8.30 do 9.30 hod. SUKOVOU STEZKOU 48. ROČNÍK (start v KDJS, 20 Kč, pěší trasy 6-30 km, cyklo 28-35 km, autobus 
   z Křečovic zpět odjezd ve 14 hod., každý účastník obdrží diplom) . . . . . . . . . . . . . . POCHOD
SO 5. 5. v 18 hod.  JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI (dobrodružný, akční, komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 6. 5. ve 14 hod.  DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ST 9. 5. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 10. 5. v 16 hod.  OD KLASIKY PO JAZZ (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ČT 10. 5. ve 20 hod.  EROTIKON (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 11. 5. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 11. 5. ve 20 hod.  LADÍME 3 (hudební komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 12. 5. ve 20 hod.  VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 13. 5. ve 14 hod.  SEBRANKA - VLAŠIM (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
NE 13. 5. v 15 hod.  AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 15. 5. v 17 hod.  AKORDEONOVÝ KONCERT (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ÚT 15. 5. v 18 hod.  SPOLEČNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
ST 16. 5. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 16. 5. v 19 hod.  ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018 (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ČT 17. 5. v 17 hod. 16. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER (knihovna) - str. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POEZIE
17. 5. - 21. 5.     TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
PÁ 18. 5. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 18. 5. ve 20 hod.  BOHU ŽEL (dokument ČR) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 19. 5. od 7 do 11.15 hod. POCHOD PRAHA-PRČICE 53. ROČNÍK (start u gymnázia, Robinova trasa dlouhá 30 km) . . . POCHOD
SO 19. 5. ve 20 hod.  ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE (komedie, drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 20. 5. ve 14 hod.  VRANOVANKA - VRANOV U BENEŠOVA (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
NE 20. 5. v 15 hod.  ČERTOVINY (pohádka ČR) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . KINO PRO DĚTI A RODIČE
PO 21. 5. ve 20 hod.  BYL JSEM PŘI TOM (JERZY KOSIŃSKI) (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTOVÁNÍ
ST 23. 5. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 24. 5. v 18 hod.  SEDLČANSKÁ VONIČKA (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
PÁ 25. 5. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 25. 5. v 18 hod.  MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE (zámek Červený Hrádek) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
PÁ 25. 5. v 18 hod.  RUMUNSKO JAK HO NEZNÁTE (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PŘEDNÁŠKA
PÁ 25. 5. ve 20 hod.  AŽ NA DNO (drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 26. 5. od 13 hod. TOULAVA FEST (nám. T. G. Masaryka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
SO 26. 5. v 18 hod.  SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (zámek Červený Hrádek) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
SO 26. 5. ve 20 hod.  ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI (komedie ČR) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 27. 5. v 10.30 hod.  SUKOVY KŘEČOVICE (kostel Křečovice) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
NE 27. 5. od 13 hod. OSLAVA HASIČSKÉHO SVÁTKU SV. FLORIANA (nám. T. G. Masaryka) . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
NE 27. 5. ve 14 hod.  TÝNEČANKA - TÝNEC NAD SÁZAVOU (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
PO 28. 5. v 10 hod.  ZPÍVÁME A HRAJEME SI (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 29. 5. v 19.30 hod.   ROKENROL PRO BEJBYHO (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
ST 30. 5. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 30. 5. v 18 hod.  OCHUTNÁVKA OLEJŮ NOBILIS TILIA (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . PŘEDNÁŠKA
ČT 31. 5. ve 20 hod.  TONI ERDMANN (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . KINO

KULTURNÍ
KALENDÁŘKV
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Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Sedlčanské muzeum připomíná výstavou výročí 
vystěhování Sedlčanska v letech 1943-45.
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středa 2. května od 19 hod.  DIVADLO - mimo předplatné

Agentura Mamut uvádí divadelní společnost Háta, která k nám 
přijíždí s komedií

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může 
být náhle těsná... Přesně takové „převýšení poptávky nad kapaci-
tou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků 
(Ray Cooney / John Chapman). Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš 
prosperujícího nakladatelství dětské literatury Philip Markham se 
svou ženou Joanou původně plánovali strávit večer mimo domov. 
Byt proto hodlá k jednomu ze svých četných mimomanželských 
záletů využít Philipův obchodní společník Henry Lodge… Netuší 
ale, že za stejným cílem k Markhamovým směřuje jeho žena a Joa-
nina kamarádka Linda, která se rozhodla nevěru Henrymu oplatit. 
Tatáž ložnice má také posloužit k milostným hrátkám mladému 
bytovému architektovi Spenlowovi, který v současné době sídlo 
Markhamových zvelebuje…

čtvrtek 10. května v 16 hod.                                KONCERT

V Koncertním sále KDJS uvádíme poměrně netradiční multižán-
rový koncert studentů klavírního oddělení konzervatoře Jaroslava 
Ježka a jejich hostů nazvaný

OD KLASIKY PO JAZZ
V první polovině programu uslyšíte skladby velikánů klasické 

světové hudby (Liszt, Rachmaninov a jiní), ve druhé polovině se 
hráči představí jako jazzoví pianisté za doprovodu kapely. 

Vstup volný. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

neděle 13. května v 15 hod.              PRO DĚTI A RODIČE

Soubor Metropolitního divadla Praha uvede v Divadelním sále 
muzikálovou pohádku

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
...vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom straši-

delném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete 
představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá se, že 
na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. 
Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová Hermínka, které 
zemřeli oba rodiče a zůstala tak na světě sama. Nikde u lidí kolem 
sebe nenašla pomocnou ruku, a tak se sama vydá do světa hledat 
své štěstí. Setkání se strašidly jí přinese do života radost, domov 
a naději. Netuší, že chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek 
zbourat a vyhnat jejich obyvatele…

V režie a dramaturgii Dany Bartůňkové hrají:
Hrabě Dragostroun / dráb: Daniel Koťan
Hraběnka Mormónie: Dana Bartůňková
Kryšpule: Milena Soukupová
Starosta / Maxmilián: Jiří Sequens / Petr Stehlík
Hermínka: Nikola Ďuricová
Bludouni: Milena Soukupová / Jiří Sequens
Vozembouch: Petr Stehlík
Po skončení představení proběhne na jevišti „setkání herců 

s dětmi“.
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: 
100 Kč. Délka představení cca 65 minut + přestávka.

Hrají:
Joanna Markhamová - Mahulena Bočanová / Kamila Špráchalová
Philip Markham - Lukáš Vaculík, Henry Lodge - Pavel Nečas / 
Martin Zounar, Linda Lodgová - Monika Absolonová / Adéla Gon-
díková / Kateřina Lojdová, Silke Hauserová - Jana Birgusová 
/ Sandra Černodrinská / Radka Pavlovčinová / Hana Kusnjerová
Alistair Spenlow - Filip Tomsa, Walter Pangbourne - Zbyšek Pan-
tůček / Martin Sobotka, Olivie Harriet Smithová - Ivana Andrlová 
/ Olga „Háta“ Želenská, Slečna Wilkinsová - Vlasta Žehrová

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: 
320 - 380 Kč. Délka představení cca 105 minut + přestávka.
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čtvrtek 24. května v 18 hod.                                 KONCERT

Tradiční jarní součástí Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČA-
NY je koncert nazvaný

SEDLČANSKÁ VONIČKA 
Je to přehlídka souborů a žáků Základní umělecké školy Sedl-

čany a smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ. Letos bude znít jak 
v lidovém tónu, tak i v modernějších rytmech. Za hudební obor se 
představí malí zpěváci ve sboru ZÁBOJÁČEK i komorní pěvecké 
sdružení a chybět nebude ani Lidový dudácký soubor. K němu se 
připojí žáci z tanečního oboru a do programu se zapojí také žáci 
literárně – dramatického oboru. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze za-
koupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: dospělí 80 Kč, 
děti do 15 let 20 Kč. Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

úterý 15. května od 17 hod.                               KONCERT

Na zajímavý koncert, či chcete-li přehlídku mladých talentů, Vás 
zve pořadatel akce – ZUŠ Sedlčany.

AKORDEONOVÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Z OKRESU PŘÍBRAM

Přijďte si poslechnout skladby klasické i populární hudby v sólo-
vém a v souborovém podání dětských akordeonistů. Na koncertě 
vystoupí žáci ze ZUŠ Sedlčany, ZUŠ Příbram, ZUŠ Dobříš, ZUŠ 
Rožmitál pod Třemšínem a ZUŠ Březnice.

Délka představení cca 65 minut. Vstup volný!

středa 16. května od 19 hod.                   KONCERT

Agentura VM ART uvádí koncert

ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018

Koncert kapely, která se téměř třicet let pohybuje na výsluní 
tuzemské world music. České a moravské lidovky v originálních 
folkrockových aranžích nepřestávají chytat za srdce – autorské 
úpravy Karla Holase a Franty Černého zní, jako by do naší lidové 
tvorby patřily od nepaměti. Kapela, která je jako doma na nádra-
žích i ve vyprodaných halách, vystoupí v Sedlčanech v rámci svého 
jarního turné. 

Hostem koncertu bude zpěvačka Martina Pártlová.

Vstupenky jsou již vyprodány.

čtvrtek 17. května od 16 hod. DIVADLO - vyhrazeno pro důchodce
čtvrtek 17. května od 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné
neděle 20. května od 17 hod.    DIVADLO mimo předplatné
pondělí 21. května od 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné

I v měsíci květnu se můžete těšit na sérii představení Spolku 
divadelních ochotníků Sedlčany. Tentokrát se na domácí scéně 
představí s divadelní adaptací prvního dílu legendárního komediál-
ního seriálu Fan Vavřincové

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

Tato původně samostatná mikrokomedie, která v mnohém před-
jala dnes populární žánr sitcomu, patří dodnes k nejoblíbenějším 
a nejčastěji reprízovaným televizním seriálům.

V divadelní úpravě a v režii Richarda Otradovce účinkují:
Babička:  Jana SMRTOVÁ
Maminka: Miloslava KELICHOVÁ
Tatínek: Miroslav BOUČEK / Jiří DUNDR
Pavla:  Renata HOLOUBKOVÁ
Petr:  Jaroslav REPETNÝ
Káča:  Kateřina SKALSKÁ
Zdeněk: Tomáš RAUSCHER
Raubíři: Sláva BLOCH a Jiří BOSÁK
Kolegyně: Petra DAŇKOVÁ
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-

formačním centru na nám. TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.
cz, nebo před začátkem představení v místě konání. Vstupné: 120 
Kč (představení pro důchodce 60 Kč). Délka 60 minut + přestávka.
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Plánované akce na červen 2018
ÚT 5. 5. BLANKA ŠRŮMOVÁ a JAN SAHARA HEDL 
s kapelou NĚŽNÁ NOC     KONCERT
SO 26. 5. DĚTSKÝ DEN ROSA 2018              PRO DĚTI A RODIČE

VÝSTAVY

V koncertním sále bude do 11. května instalována výstava prací 
žáků ZUŠ Sedlčany „Daisy Mrázková - malé knihy o velkých vě-
cech“. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
úterý 15. května od 18 hod.                                VERNISÁŽ VÝSTAVY
       

V Koncertním sále bude nainstalována společná výstava. Tento-
krát Vám svoje obrazy představí

Jiří Habarta, Magdalena Machovská 
a Petr Filip i.m.

Jiří Habarta se narodil v únoru 1959. V současné době bydlí 
v Sedlčanech. V posledních letech nejraději maluje krajinky olejem. 

Magdalena Machovská se narodila v březnu 2003. Ve své tvorbě 
využívá všechny dostupné techniky. Navštěvuje sedlčanské gym-
názium a výtvarný kroužek při ZUŠ.

Petr Filip již není mezi námi. Jeho tvorba vyjadřuje životní pocity.
Martin  Komárek se narodil v prosinci 1976. V současné době 

žije v Milevsku. Je držitelem několika rekordů ve vyřezávání mo-
torovou pilou, které jsou zapsány v Guinessově knize. Jak sám 
říká - Je to práce s nejistou budoucností, ale skvělou současností.

Vernisáž zpříjemní mladí hudebníci Jana Křížková - klavír, Jan 
Mašek - kytara.

Výtěžek celé akce bude věnován pořadateli akce (tj. výše uvede-
nými autory) chlapci s pohybovým handicapem.

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

sobota 26. května v 18 hod.      KONCERT - zámek Červený Hrádek

54. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - koncert 
proběhne v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený 
Hrádek. Vystoupí

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Na programu budou skladby těchto autorů: 
G. Rossini, G. P. Telemann, S. Bodorová, J. Suk a O. Respighi.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka. 

neděle 27. května v 10.30 hod. KONCERT - kostel Křečovice

Tradiční koncert v kostele a pietní akt u hrobu Josefa Suka 
v Křečovicích proběhne i v letošním roce. Program zajišťují orga-
nizátoři Hudebního festivalu Pražské jaro 2018 a letošní ročník 
nese název

SUKOVY KŘEČOVICE
KDJS vypravuje autobus na tuto událost. Odjezd je plánován na 

27. 5. v 10 hodin z parkoviště u Kina Sedlčany. Cestovné zdarma. 
Návrat ihned po skončení akce, tj. po 12. hodině. 

(Změna programu vyhrazena – případná změna odjezdu autobu-
su bude oznámena na vývěskách a webu KDJS.)

úterý 29. května od 19.30 hod. DIVADLO - mimo předplatné

Komorní Studio Áčko z Benešova se poprvé představilo sedl-
čanskému publiku se svojí velice úspěšnou adaptací „Balady pro 
banditu“ nazvanou „Zabili, zabili“ v roce 2016. Tentokrát na jeviště 
divadelního sálu přichází s novým nastudováním muzikálu 

ROKENROL PRO BEJBYHO
Kdo předpokládá podle názvu inspirací filmem Šakalí léta, tak 

se nemýlí. Přijďte si poslechnout skvělý rokenrol od skvělé kape-
ly. Přijďte si zazpívat notoricky známé songy, které vás nenechají 
klidnými. „Áčko“ pod taktovkou své principálky a režisérky Anny 
Balatové bude opět tančit, zpívat a hrát pro všechny, co se chtějí 
bavit. Pojďte rozehřát své srdce rokenrolem.

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: 
100 Kč. Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

pátek 25. května v 18 hod.      KONCERT - zámek Červený Hrádek

54. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany - tradiční 
koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. 

V programu vystoupí

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Repertoár je složen z děl skladatelů zvučných jmen: 
W. A. Mozart, J. Haydn a A. Dvořák...

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstu-
penky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 
180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.



pátek 4. května ve 20 hod.
film Francie – drama (2018), 114 min.    ISMAELOVY PŘÍZRAKY
Ismael je filmový režisér, který o sobě prohlašuje, že je vdovec. 
Kdysi se oženil s Charlotou, která však několik let nato beze stopy 
zmizela. Po dvaceti letech potkává Ismael na večírku Sylvii, s níž se 
sblíží. Náhle se však objeví žena, která tvrdí, že je Ismaelovou man-
želkou... Hraje M. Cottilard, L. Garrel, H. Girardot a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 11. května ve 20 hod.                           DVD prem. 10.5.18
film USA – hudební komedie (2018), 93 min.              LADÍME 3
Všechny pěvkyně z Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají 
coververze těch největších současných hitparádových tahounů. 
Holky touží po jakékoliv zámince, která by jim pomohla alespoň 
k jednomu společnému vystoupení.Tou záminkou  se stane nabíd-
ka turné po amerických vojenských základnách v Evropě. 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 - KVĚTEN

pátek 18. května ve 20 hod.                                   Prem. 17.5.18
film Česko – dokument (2018), 86 min.                       BOHU ŽEL
Autorský dokumentární film Saši Dlouhého sleduje šest uprchlic-
kých příběhů prožívaných po dobu několika let v České republice.
Ta jako součást Evropské unie vykazuje z celoevropského pohledu 
téměř největší odpor vůči uprchlíkům… Vstupné 80 Kč. Mládeži 
přístupné.
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sobota 12. května ve 20 hod.                            DVD prem.1.5.18
film Česko – komedie (2018), 92 min.    VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Josef svou 
ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější. Jejich man-
želství spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím se pomalu 
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta... Hrají S. Rašilov, L. 
Vlasáková, V. Cibulková, J. Lábus, S, Sandeva a další. Vstupné 80 
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 20. května v 15 hod.                             DVD prem. 7.5.18
film Česko – pohádka (2018), 101 min.                     ČERTOVINY
Po čertech hezká pohádka. Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní 
čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do 
světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol 
se jim však od počátku nedaří, a spíše než aby lidi sváděli k hříchu, 
tak jim pomáhají. Hrají J. Prachař, D. Benedikt, S. Sandeva a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 5. května v 18 hod. 
film USA – dobrodružný, akční, komedie (2018),119 min. 

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, 
o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se 
všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se 
stávají postavami, které pro hru zvolili... Vstupné 90 Kč. Mládeži 
přístupné.

sobota 19. května ve 20 hod.                                 Prem. 26.4.18
Film CH - komedie, drama (2018), 96 min.   

ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE
Nora je žena v domácnosti. Žije se svým mužem a dvěma syny ve 
švýcarské vesnici. Vesnický i rodinný mír je narušen, když se Nora 
začne zasazovat o hlasovací právo pro ženy a jejich právo na za-
městnání. Bude moci muž i nadále rozhodovat o penězích i o tom, 
zda jeho manželka smí, nebo nesmí pracovat? Hraje M. Leuenber-
ger a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 nevhodné.

čtvrtek 10. května ve 20 hod.
film ČR – režie Gustav Machatý (1929), 68 min.         EROTIKON
Světově proslulý, nejvýznamnější film němé éry české kinema-
tografie Erotikon nabízí „banální zápletku v mistrovském balení“. 
Němé „drama lásky o sedmi dílech“ Erotikon, jež natočil Gustav 
Machatý v letech 1928–29, mělo tvůrci dopomoci k mezinárodní-
mu věhlasu. Skandální pověstí opředený film byl očekáván s tako-
vým zájmem, že byl ještě před dokončením prodán do zahraničí. 
Výlučnost Erotikonu spočívá především v modernistické formě. Ta 
z příběhu, jakoby vypůjčeného z červené knihovny, dodnes činí 
výjimečné dílo.

pátek 25. května ve 20 hod.                            DVD prem.20.5.18
film D, F, Es, USA – drama (2018), 11 min.                AŽ NA DNO
Britský agent James a podmořská bioložka Daniele se setkají na 
pláži v Normandii a zamilují se do sebe. Po několika dnech je však 
jejich práce od sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám. 
On  zajetí džihádistů, ona mořským hlubinám. Hrají J. McAvoy, 
A. Viklander, A. Siddig a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let 
nevhodné.

sobota 26. května ve 20 hod.
film Česko – komedie (2018), 83 min. 

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednodu-
chá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou 
fantazii. Městečko, kde se narodila, jí ale pro realizace milostných 
záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Zoufalé ženy dě-
lají zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, 
tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě ne-
smíte vzdát. Hrají K. Issová, L. Vlasáková, J. Dvořák a další. Vstup-
né 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 31. května ve 20 hod.
film Německo – režie Maren Ade (2016), 162 min. TONI ERDMANN
Komediální senzace z festivalu v Cannes o vztahu výstředního otce 
a ambiciózní dcery, která ohromuje kritiku i diváky. Život učitele 
Winfrieda Conradiho plyne v naprosté rutině, kterou mohutný muž 
jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným pře-
vlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Win-
fried rozhodne investovat veškerou pozornost do své dcery Ines, 
která vše podřídila kariéře. Po neúspěšném pokusu o kontakt mění 
Winfried strategii. Čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, 
toho může docílit jeho neforemné alter-ego, německý ambasador 
a životní kouč Toni Erdmann.
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od 3. 5. do 6. 6.                                                             VÝSTAVA

Výstava žákovských prací výtvarného oboru 
tradiční výstava ZUŠ Sedlčany

Již pošestnácté se se všemi, kteří mají rádi neotřelé pohledy na 
svět kolem nás, budeme těšit z výstavy malých i větších výtvarníků 
a výtvarnic z naší Základní umělecké školy.

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. 5. od 17 hod. 
a dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny do 6. 6.

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 května: Najděte autora

LITERÁRNÍ VÝLET
úterý 1. 5., sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec:

Na Zvěřinec za Máchou 
výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy 

a v letošním roce i na památku stého výročí Hadáčkova křížku 
(pořádá Městská knihovna Sedlčany)

Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hra-
du nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.

Program: 
ukázky rytířského klání v podání skupiny historického šermu 

Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava: 
pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9.40 hod. (délka trasy 

na Zvěřinec cca 13 km); 
na kolech – sraz u knihovny v 11.45 hod. Děti do 10 let musí mít 

vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším dohledem. 
Pojedeme přes Janov, Dohnalovu Lhotu, Mezné, Jesenici a Boudy. 
V případě suchého počasí pojedeme přes jesenickou kalvárii; 

vlastní doprava. 
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, 

pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

Půjdete do toho s námi?
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlépe 

dokumentují předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy je chrá-
níme jako oko v hlavě. 

Tyto předměty mají i svůj příběh. 
Pokud se chcete o tyto příběhy podělit a zúčastnit se tak výstavy 

v knihovně, přijďte nám příběh svého předmětu vyprávět. 
Jedná se nám o předměty, kterým je okolo sta let. Mohou to 

být hrnečky po babičce nebo láhev od inkoustu. Vašim nápadům 
se však meze nekladou. 

Pokud nás bude dost a výstava se uskuteční, tak společně za-
žijeme úžasné dobrodružství. Historie se nejlépe chápe pomocí 
příběhů a osudů konkrétních lidí a my se možná o našem domově 
dozvíme zajímavé věci.

Na všechny vaše nápady a hlavně příběhy se v knihovně těší-
me do konce května.

čtvrtek 17. 5. od 17 hod.                                                    POEZIE

16. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER
sedlčanská pocta K. H. Máchovi

Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutěží 
(Sedlčanská růže, Carmina, GaSOŠE a Růže pro Marii Š.), kterou 
pořádá Městská knihovna Sedlčany za podpory Ministerstva kul-
tury ČR.

pondělí 21. 5. od 20 hod.                                            LISTOVÁNÍ

Byl jsem při tom (Jerzy Kosiński) 

LiStOVáNí v podání herců Tomáše Drápely, 
Věry Hollé a Pavla Oubrama

Světoznámý příběh duševně a citově retardovaného Davida Zá-
hrabníka, který až do zralého věku nepoznal skutečný svět jinak 
než z televize a který je po smrti svého dobrodince do něj sice vr-
žen rovnýma nohama, šťastnou náhodou se však dostane ihned do 
nejvyšších kruhů, kde každou jeho prostoduchou myšlenku díky 
obyčejnému nepochopení interpretují jako geniální ekonomický či 
politický vhled. A protože neprosazuje ničí zájmy (ani ty svoje), 
stává se z něj nečekaně hvězda, okolo které všichni krouží a každý 
si do ní promítá své vlastní přání a touhy. Příběh, který nezestárne 
v žádné době.

- v překladu Jana Jiráka vydalo nakladatelství Dokořán v roce 
2010

- vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek v knihovně



KVĚTEN 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: 27. 5. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé 

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

Kreslení – Kurz Lukáš: 12. 5., 26. 5. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

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

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 2. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 4. 5. 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.  

Středa 9. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 11. 5. 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.  

Středa 16. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 18. 5. 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.  

Středa 23. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.
Pátek 25. 5. 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 28. 5. 2018 od 10 hod.
Zpíváme a hrajeme si – program pro rodiny s dětmi. Budeme 

zpívat lidové písničky a hrát si se zvířátky.
Středa 30. 5. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme číst pohádky Michala Černíka.

pátek 25. 5. od 18 hod.                                             PŘEDNÁŠKA

Rumunsko jak ho neznáte 
přednáška pro veřejnost  Bohumíra Krampery

Ing. Bohumír Krampera jezdí do Rumunska již od roku 1972 
a procestoval skoro všechny jeho kouty. Uslyšíte vyprávění 
o historii a kultuře tohoto balkánského státu okořeněné historkami 
z nesčetných dobrodružství, které zažil v překrásné divoké přírodě, 
když pěšky zdolával převážnou část rozlehlých hor. Vztah Bohumí-
ra Krampery k této zemi nezůstal bez povšimnutí. V roce 2009 ob-
držel od rumunského prezidenta státní vyznamenání s titulem rytíř.

středa 30. 5. od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Ochutnávka olejů Nobilis Tilia
seznámení s rostlinnými oleji firmy Nobilis Tilia spojené 

s jejich ochutnávkou

Rostlinné oleje  mají celou řadu předností jak při použití zevně 
na pokožku, tak při vnitřním užívání, což může být způsob méně 
používaný, avšak naprosto přirozený. Zevní použití má účinek ze-
jména promašťující a ochranný. Při vnitřním použití oleje vhodně 
doplňují zdravou výživu o cenné látky, které si samo tělo neumí 
vytvořit a které mají příznivý vliv na celý organizmus.

Rostlinné oleje české firmy Nobilis Tilia jsou za studena lisova-
né, jsou čistě přírodní, bez konzervantů, barviv a jiných syntetic-
kých látek. Jsou důležitým zdrojem esenciálních mastných kyselin, 
fytosterolů a vitamínů. Mají nejrůznější barvy, vůně a chutě, větši-
na z nich se doporučuje i k vnitřnímu užití.



KVĚTEN 20188

Městské muzeum Sedlčany
Tyršova 136, 264 01 Sedlčany

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

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

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

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

AKCE MUZEA - KVĚTEN 2018

O SVÁTCÍCH MÁME OTEVŘENO

Ve státní svátky v úterý 1. května a v úterý 8. května máme otevře-
no jako ve všední den: 9 – 12 a 13 – 16 hodin.

do pátku 15. června                                            VÝSTAVA

75. výročí vystěhování Sedlčanska 
v letech 1943 - 45

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

Výstavu můžete navštívit do pátku 15. června.

Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME:

od čtvrtka 21. června od 18 hodin                                  VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a fórum Kostky.org pořádají výstavu

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

vebnice LEGO.

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



HISTORIE

Z kroniky
města

Zápisky kronikáře Jana Pavelky

Len se na Sedlčansku v minulosti hojně pěsto-
val a byl pro zemědělce stejně důležitou plodinou 
jako obilí. Způsob jeho zpracování byl po staletí 
stejný a nástroje, které používali lidé ve středově-
ku, byly na venkově běžné ještě v 19. století.

Len se vytrhával ze země i s kořínky, aby byly 
stonky co nejdelší. Nechal se na louce dosušit 
a na druhý den se pomocí kovových hřebenů 
(drhlenů) oddělily paličky se semeny. Otrhaný len 

Lidová řemesla: Zpracování lnu

Dodatek ke str. 308:
V r. 1945 došlo národnímu výboru v Sedlča-

nech úmrtní oznámení, 
že sedlčanský rodák
Jiří Macháček
nadpor. letectva, stíhač - pilot v Anglii položil 

svůj mladý život v boji proti nepříteli 
jako věrný syn své země dne 8. července 1941 

ve věku 26 let.
Jak jsem zjistil v matrice narozených z r. 1915, 

narodil se 28. února 1915 v Sedlčanech čp. 173. 
Jiří Jaromír Macháček, otec Josef Macháček, 
ženský krejčí, matka Marie, roz. Veselá.

Rodina se po I. světové válce odstěhovala do 
Brandýsa n. L.

V anglickém letectvu sloužil za II. světové války 

jako pilot Emanuel Novotný, který býval 
zaměstnán v době mezi světovými vál-
kami u fy. Adolfa Rindlera syn, octárna 
a výroba likérů. 

Po vykonání presenční vojenské služ-
by stal se pilotem dopravních letadel. 
Za II. světové války byl nad Německem 
sestřelen, vězněn v konc. táboře a vrátil 
se. Po válce Sedlčany navštívil. 

(Nezaručená zpráva.)

28. července 1946
Krásné počasí příznivé žňovým pra-

cím. Práce v polích příznivě pokračuje, 
rolníci pilně svážejí, takže brzy bude po 
žních. Úroda je pěkná, jen na polích, kte-
rá byla rychle obdělána (úhory po esma-
nech), je slabší.

Nový stroj „Combayn“, který seká 
a hned mlátí (sláma zůstává ležet v řád-
cích na poli), byl představen veřejnosti 
21. července; je zapojen do žňových 
prací.

Přeslice – stojánek na lněnou koudel. Z chomáče 
vytahovala přadlena jednou rukou nitě, které stá-
čela navlhčenými prsty druhé ruky. Nit postupně 
navinovala na vřeteno.   

Mědlice či trdlice na lámání lnu. Této činnosti se také říkávalo tření.

Jiří Macháček ve Francii v roce 1940.

se odvážel zpátky na pole, kde se rosil, případ-
ně se namáčel v mělkých rybníčcích, aby vlákna 
změkla. Po změkčení dřevité hmoty (pazdeří) se 
len rozvěsil v pazderně a usušený se pak ohýbal či 
lámal v mědlicích (trdlicích). Nalámaný materiál 
se pak vyčesával na kartáčích s kovovými hřeby 
(vochlice), aby se zbavil posledních zbytků paz-
deří.

Získaná koudel se spřádala na nit během přás-
tek, které probíhaly zpravidla v období dlouhých 

zimních večerů. K předení sloužil kužel či přeslice 
a kolovrátek. Za hodinu práce se dalo upříst až 
100 metrů silné nitě – na výrobu plátna k ušití 
jedné košile musela přadlena pracovat asi 25 ho-
din.

Tkalcovství a soukenictví byla městská ře-
mesla, ale nemohla existovat bez dostatečného 
množství příze, kterou poskytovaly námezdní síly 
z venkova. Proto předení nepodléhalo cechovní 
regulaci.                                                Pavel Žak



TOULAVA / INZERCE

Turistická oblast Toulava slaví letos 5 let 
od svého založení, a tak je dobré si při-
pomenout, proč vlastně Toulava vznikla 
a k čemu slouží. Co je tedy Toulava?

Turistická oblast s centrem v Táboře. Zahr-
nuje Táborsko, Sedlčansko, Sedlecko-Prčicko, 
Bechyňsko, Soběslavsko, Jistebnicko, Mlado-
vožicko, okolí Milevska. Toulavu založily spolky 
obcí, na jejichž území se rozkládá a podnikatelé 
v cestovním ruchu.

Proč vznikla? Hlavním důvodem vzniku byla 
společná propagace cestovního ruchu v našem 
regionu, nabídka široké škály informací a zajíma-
vostí pro návštěvníky (průvodce, balíčky zážitků 
apod.), zvyšování kvality služeb a vytvoření silné 
značky, kterou si lidé spojí s dovolenou a budou 
do naší oblasti cestovat častěji a na delší dobu, 
tak aby to pro celý region mělo ekonomický pří-
nos. Za vším stojí myšlenka, že jednotná propaga-
ce cestovního ruchu přinese do regionu finanční 
prostředky, povede ke vzniku pracovních míst, 
která ale nebudou někde v továrnách, ale v hote-
lích, penzionech, restauracích a dalších zařízeních 
pro turisty. To má tu výhodu, že zde najdou uplat-
nění lidé všech kvalifikací – od manažerů, přes 
zaměstnance v pohostinství až po uklízečky. Lidé 
navíc získávají uplatnění v místě bydliště a nemají 
se důvod stěhovat za prací třeba do Prahy. Naopak 
v regionu, tedy doma, zapustí kořeny, založí rodi-
ny a vychovají další generace.

Kam jsme dospěli? Toulava se v roce 2016 
stala oficiální destinací cestovního ruchu Jiho-
českého kraje, kterých je v současnosti deset. 
Mimo Toulavy existují v jižních Čechách oblasti 
jako Českobudějovicko-Hlubocko, Česká Kanada 
nebo Lipensko. Činnost oblasti je koordinována 
Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, přede-
vším však vychází ze spolupráce s partnery ob-
lasti. To jsou jednak města a obce a podnikatelské 
subjekty. Aktivity turistické destinace, která je 

PLACENÁ INZERCE

neziskovou organizací založenou čistě za účelem 
propagace a koordinace cestovního ruchu, jsou 
potom financovány z prostředků Jihočeského 
a Středočeského kraje a z prostředků partne-
rů, kteří mají zájem na rozvoji cestovního ruchu 
v regionu. Toulava v současnosti pokrývá oblast 
o rozloze přes 2000 km2, má 155 obcí, 11 hradů 
a zřícenin, 18 rozhleden a věží, 7 přírodních parků, 
8 národních kulturních památek, 15 památkově 
chráněných měst a vesnic, přes 1000 km cyklo 
a turistických tras, přes 200 km naučných stezek 
a 150 km běžeckých tras, k tomu přes 30 muzeí, 
4 zpřístupněné zámky, 2 golfová hřiště, 7 pivovarů 
a jednu zoo. Je vidět tedy, že máme co návštěvní-
kům nabídnout. Smyslem je propojit širší oblast, 
aby se návštěvník měl důvod zdržet déle a regio-
nem jenom neprojel dál na jih.

Co Toulava dělá?
Toulavou, od Tábora až k nám… se navíc 

nemusíte toulat jen tak. Za těch několik let jsme 
vytvořily celou řadu produktů cestovního ruchu. 
Když si pořídíte zážitkovou kartu Toulavka, kterou 
získáte na infocentrech zdarma, můžete využívat 
přes 60 výhod na památkách nebo v restauracích 
a ještě k tomu sbírat razítka a soutěžit. Toulavku 
si také můžete stáh-
nout do mobilu jako 
mobilní aplikaci. Le-
tos pro turisty vznik-
nou i turistické mapy 
s tipy na výlety, vydali 
jsme gastroprůvodce 
a průvodce pro rodiny 
s dětmi, aktivní turisty 
i cykloprůvodce. Pro 
každé roční období 
vzniká také speciální 
nabídka pořádaných 
akcí a nejzajímavějších 
turistických taháků „12 

důvodů, proč přijet do Toulavy“. A díky spolupráci 
s partnery vznikají i speciální nabídky jako je třeba 
Poutní turistika v Toulavě.

Toulava se také stará o propagaci regionu smě-
rem ven. Facebookový profil Toulavy má dnes 
přes 11 tisíc fanoušků. V roce 2017 příspěvek 
z Toulavy, což jsou tipy na výlety, pozvánky na 
akce apod., vidělo přes 3 miliony lidí. Toulava 
navíc spolu s ostatními turistickými destinacemi 
spravuje i oficiální facebook jižních Čech, stejně 
jako Instagram a webové stránky toulava.cz a pří-
slušnou sekci na webu jiznicechy.cz.

Co je ale nejdůležitější – turistická oblast Tou-
lava je tu pro všechna města, obce, penziony, ho-
tely, restaurace, muzea, hrady, zámky a další místa 
a profese důležité pro cestovní ruch, aby s naší 
pomocí spojily síly a společně jsme z našeho re-
gionu vytvořily místo, kde se bude líbit turistům 
i místním.

Veškeré informace najdete na webu www.toula-
va.cz a facebooku www.facebook.com/Toulava.cz.

Jan Sochor, Produktový manažer 
TOULAVA,o.p.s.

Proč vlastně vznikla Toulava a k čemu slouží?



RŮZNÉ

V dubnu 2017 bylo dokončeno hřiště 
s umělou trávou za Zimním stadionem 
v Sedlčanech. Tím bylo naplněno neutu-
chající úsilí fotbalových funkcionářů TJ 
Tatran o zajištění srovnatelných tréninko-
vých podmínek především pro fotbalovou 
mládež. Mnoho let jsme záviděli okolním 
oddílům (Votice, Dobříš, Milevsko) ne-
srovnatelně lepší podmínky pro tréninky 
v zimním období. 

V posledních letech hrají v organizovaných 
soutěžích pravidelně tři družstva přípravek, dvě 
družstva žáků a dvě družstva dorostu, celkem má 
Tatran cca 120 hráčů v mládežnických kategoriích. 
Družstva starších a mladších žáků hrají krajský 
přebor, družstva staršího a mladšího dorostu hrají 
divizní soutěž. Pro představu tréninky těchto mlá-
dežnických týmů zaplní kapacitu hřišť na Tatranu 
a na Tavernách v odpoledních hodinách. Problémy 
vždy nastaly s příchodem podzimního počasí, kdy 
se travnaté plochy nedaly používat a pro veškerý 
trénink mládeže zbyla pouze nevyhovující plocha 
na Mrskošovně. Zde na těžkém a zmrzlém terénu 
hrozilo zvýšené riziko zranění trénujících hráčů. 
Tréninkový proces našich družstev se v zimě vět-
šinou přesunul do tělocvičen, což přinášelo zvý-
šené finanční náklady na oddíl i na rodiče. Týmy 
dospělých řešily problém s tréninkovou plochou 
pronájmem UMT ve Voticích.

Přes tyto problémy jsou výsledky našich mlá-
dežnických družstev velmi dobré a naše týmy ve 
svých soutěžích dobře reprezentují město Sedl-
čany. Také postup našeho A týmu dospělých do 
divize v roce 2015 přispěl k propagaci našeho 

Hřiště s umělou trávou má za sebou první rok provozu
města. Proto bylo naším hlavním dlouhodobým 
cílem prosadit výstavbu hřiště ve vedení města 
což se nakonec podařilo. Zde chceme podotk-
nout, že hřiště má certifikát pro soutěžní zápasy 
až do úrovně divize, čili pro naše potřeby je zcela 
plnohodnotné. Máme ovšem představu, že fotbal 
patří na trávu a hraje se  pro diváky, proto chceme 
hrát soutěžní zápasy na Tatranu nebo na Taver-
nách, protože na UMT není zázemí pro diváky. 

Dne 21. 3. byla městu Sedlčany doručena „Zpráva nezávislého auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2017“. Přezkoumání 
hospodaření města Sedlčany provádí auditorská společnost ECO – Economic & 
Commercial Office s.r.o. se sídlem Krátká 1083, Tábor. Na základě provedeného 
přezkoumání hospodaření města Sedlčany nebyly zjištěny žádné skutečnosti, kte-
ré by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech význam-
ných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření:

Dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
Soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
Dodržení účelu poskytnutých dotací a podmínek jejich použití
Věcné a formální správnosti dokladů a přezkoumávaných operací 
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – bez výhrad. 
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedl-

čany za rok 2017 spolu se závěrečným účtem města bude projednána na květno-
vém zasedání ZM Sedlčany.

V novodobé historii města Sedlčany hospodaření přezkoumávané ve smyslu 
zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo vždy se 
závěrem bez výhrad.                  Jitka Kadlecová, vedoucí  Odboru ekonomického

Mimochodem návštěvy na zápasech A týmu jsou 
srovnatelné s návštěvami některých týmů ve druhé 
nejvyšší fotbalové soutěži.   

Po roce využívání hřiště můžeme hodnotit jeho 
přínos pro činnost našeho oddílu. Hřiště jsme 
začali plně využívat se zhoršujícím se počasím 
od měsíce října a trénujeme na něm nepřetrži-
tě i v současné době. Konečně máme možnost 
i v zimních měsících zajistit pro hráče přípravu 
na odpovídající úrovni soutěžím, které hrajeme. 
Přes chybějící sociální zázemí jsme zde sehráli 
k naší plné spokojenosti většinu zimních příprav-
ných zápasů. Naši funkcionáři, trenéři a hráči jsou 
z UMT nadšeni a ještě jednou chceme poděkovat 
vedení města, že neváhalo investovat do výstavby 

hřiště nemalé investiční prostředky. Samozřejmě 
hřiště je také využíváno pro další sportovní akti-
vity, které řídí SAS, jedná se o různé mládežnické 
turnaje či pronájem UMT na soustředění nebo zá-
pasy okolních oddílů.

Důvodem, který nás vedl k napsání tohoto člán-
ku jsou informace, které se občas objeví v tisku 
či na internetu, kde je napadáno vedení města za 
stavbu hřiště s UMT. Podle nich je hřiště nevyho-
vující, zcela zbytečné, což údajně říkají i fotbalisté 
a nikdo ve městě není s hřištěm spokojen. S plnou 
vážností opětovně tvrdíme, že funkcionáři, trenéři 
a hráči včetně jejich rodičů jsou s hřištěm s UMT 
zcela spokojeni. Děti se mohou připravovat na 
terénu, kde je daleko menší riziko úrazu, rodi-
če a oddíl ušetří peníze za pronájem tělocvičen, 
okolní oddíly nám tiše závidí a přesto budeme 
číst populistické výkřiky nejmenované obecní za-
stupitelky? Chápeme, že se blíží komunální volby 
a židle starosty se zdá tak blízká, ale jako fotbalový 
oddíl odmítáme, aby hřiště postavené především 
pro mládež sloužilo jako fackovací panák na ve-
dení města. Nebo snad chceme, aby se mládež 
místo sportování bezmyšlenkovitě poflakovala 
a fetovala? Nemáme nic proti aktivitě občanů a je-
jich zastupitelů, jen si myslíme, že by měli zvolit 
opačný přístup. Ne pouze vykřikovat co se udělalo 
špatně, radit co by se mělo udělat lépe, ale najít 
nové zdroje a příležitosti pro financování města. 
Rádi jejich aktivitu podpoříme, vždyť fotbalový od-
díl je součástí Tělovýchovné jednoty Tatran Sedl-
čany, jejímž cílem je umožnit sportovní vyžití pro 
mládež a občany našeho města.  Lubomír Lhota
           fotbalový oddíl TJ TATRAN SEDLČANY

Zpráva nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Krajské kolo soutěže Mistrovství České re-
publiky v grafických předmětech pořádala 
dne 27. března Obchodní akademie Vlašim. 

Se svým pedagogickým doprovodem se sjeli sou-
těžící ze čtrnácti středních odborných škol Středočeského kraje, aby zde 
poměřili své síly ve třech grafických disciplínách. 

Žáci soupeřili o co nejlepší umístění v opisu textu, ve wordprocessin-
gu a v korektuře textu. Soutěžící a neopravující doprovod před závě-
rečnou poradou pedagogických pracovníků navštívili vlašimský zámek 
a podívali se i na zpěv karaoke v tělocvičně školy, kde pak s napětím 
očekávali vyhlášení výsledků.

A jak vůbec celé soutěžní klání dopadlo? Soutěžící z naší školy jsou 
žáky oboru Obchodní akademie. Náš Pavel Hrbek ze 4. ročníku vybojoval 
ve wordprocessingu třetí pozici a v korektuře textu byl šestý. V opisu tex-
tu skončil Radek Neužil dvacátý druhý. Žákyně prvního ročníku Denisa 
Blandová obsadila třicáté první místo, získala první cenné zkušenosti ze 
soutěže takového významu. 

I přes značnou nepřízeň počasí jsme odjížděli ze soutěže plni pozitiv-
ních dojmů.                                               Obchodní akademie Sedlčany

Studenti obchodní akademie 
na mistrovství republiky



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

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

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

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

RŮZNÉ

Lidová
hvězdárna

Na květnové večerní obloze se budeme orien-
tovat podle třech jasných hvězd tvořící Jarní troj-
úhelník. 

Nad jihozápadním obzorem to bude Regulus ze 
souhvězdí Lva, nízko nad jižním obzorem Spica ze 
souhvězdí Panny a nad ní výše k zenitu a trochu 
k východu pak Arcturus v Pastýři. 

Téměř v zenitu nalezneme oj Velkého vozu, kte-
rý je jinak tělem Velké medvědice rozkládající se 
od zenitu k severozápadu. 

Pastýře následuje nad jihozápadem méně jasné 
hvězdy Hadonošes Herkulem a dále k severový-
chodu Drakem poblíž známého Malého medvěda 
v podobě Malého vozu. 

Nad severovýchodním obzorem již vystupují 
souhvězdí letní oblohy, kterým vévodí Lyra s jas-
nou Vegou. Následuje Labuť s Denebem.

Mléčná dráha nám zůstává skrytá podél dvou 
třetin obzoru od severovýchodu, přes sever k ji-
hozápadu. 

Její mlhavé kontury sotva rozlišíme od světél-

kujícího oparu nad prozářeným obzorem umělým 
osvětlením vzdálených měst a vesnic.

O to více vzdálenějších galaxií můžeme spat-
řit dalekohledy ve zmíněných třech souhvězdích 
s hvězdami Jarního trojúhelníku. 

Lev nabídne hned pět obláčků galaxií ve vzdá-
lenostech od 25 milionů do 38 milionů světelných 
roků. 

Podobně v Panně na jedné kupě spatříme 10 
galaxií ve vzdálenosti 55 milionů sv.r. 

Trochu jižněji v tomtéž souhvězdí je galaxie 
zvaná Sombrero pouze ve vzdálenosti 35 milionů 
sv.r. 

K těmto galaxiím můžeme přidat dalších osm 
v souhvězdí Vlasy Bereniky.

Další objekty s podobou mlhovin v malých da-
lekohledech odhalí pohled velkým dalekohledem 
hvězdárny jako kulové hvězdokupy čítající tisíce 
až statisíce jednotlivých hvězd. 

Méně nápadné jsou otevřené hvězdokupy, kde 
hvězdy počítáme na desítky nebo stovky.

Pozorovací program 
pro veřejnost na květen:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 21 do 23 hod. 

Zadání grantového programu 
pro školy: 

Vypracujte společně se svou 
třídou či školním vědeckým 
kroužkem inspirativní vědecký 

projekt. Ty nejzajímavější a nejpřínosnější, kte-
ré vybere Rada projektu a schválí Správní rada 
Nadace, získají naši podporu. Zajistíme finanční 
prostředky na potřebné vybavení a pomůžeme 
Vám projekt dotáhnout do konce. V rámci výběru 
projektu pro udělení finanční dotace budou zo-
hledněny pouze náklady na vybavení přímo sou-
visející s praktickou experimentální výukou, tedy 
takové, které přesahují základní vybavení školy či 
instituce. 

Naše škola přihlásila projekt s názvem Che-
mie a světlo. Je zaměřený na pozorování jevů 
fluorescence, fosforescence, chemoluminiscen-
ce a na techniku modrotisku. Za získané finance 
zakoupíme soupravu chemických pokusů s touto 
tematikou a ještě zbyde na doplnění moderních 
pomůcek do chemické laboratoře. Cílem projektu 
je motivace žáků ke studiu chemie. Dva nejlepší 
studenti vystoupí s prezentací svých pokusů na 
Vědecké konferenci Nadace Unipetrol. A tím pod-
poříme naši spolupráci i v dalších letech.

Nadace Unipetrol rozdělila 
2,7 mil Kč středním školám 

na vybavení a školní pomůcky

Měsíc – Na páteční večerní obloze 18. a 25. 
května. První čtvrť nastane 22. 5. a následuje úpl-
něk 29. 5.

Planety – Merkur nepozorovatelný, Venuše 
září jako Večernice nad jihozápadním obzorem, 
Mars na ranní obloze, Jupiter viditelný po celou 
noc, Saturn ve druhé polovině noci, Uran s Nep-
tunem jsou nepozorovatelní.         

                                               František Lomoz



Zápis se koná v pondělí 21. května 2018
ve 14 hodin ve vestibulu 

Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech

Kurzy budou probíhat od 7. 9. do 14. 12. 2018 
každý pátek:

odpolední: 17.30 - 19.30 hodin – cena 1500 Kč
večerní: 20.00 - 22.00 hodin – cena 1700 Kč 

Prodloužené a věneček odpoledního kurzu – pátek
Prodloužené a věneček večerního kurzu – sobota

Podrobný rozpis obdrží každý účastník.

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY 2018

Lektorkou je paní 
Květa Horváthová

Na pražském Výstavišti 
Holešovice se 21. – 23. 
března uskutečnil 24. roč-
ník Mezinárodního vele-

trhu fiktivních firem. Tohoto veletrhu se 
aktivně účastní studenti ekonomických 
a obchodních středních škol nejen z České 
republiky, ale také z celé Evropy.

Fiktivní firmy jsou vzdělávacím programem, 
ve kterém dochází k propojení teoretické výuky 
a praktické zkušenosti v ekonomickém oboru. 
Studenti po příchodu na obchodní akademii za-
kládají firmy a v průběhu studia si na nich cvičí 
získané poznatky. Veletrh je prostorem pro setkání 
těchto fiktiv-
ních firem, kde 
se veřejně pre-
zentují a ově-
řují si svou 
konkurence-
schopnost. 

P o ř a d a t e -
lem veletrhu je
s t u d e n t s k á 
s p o l e č n o s t 
Antre, s. r. o., 
která působí 
při Obchodní 
akademii He-
roldovy sady 1, 
Praha 10.

L e t o š n í h o 
ročníku veletr-

hu fiktivních firem na pražském výstavišti Holešo-
vice se zúčastnilo přes 110 českých i zahraničních 
firem, včetně dvou z Gymnázia a Střední odborné 
školy ekonomické Sedlčany, z oboru obchodní 
akademie, které získaly ve vyhlášených soutěžích, 
jako už tradičně, velmi pěkná umístění.

Žáci 3. ročníku založili dvě firmy, které v průbě-
hu školního roku budovali, a přijeli představit na 
veletrh. Jedná se o firmu Sportboss, s. r. o., pod 
vedením Ing. R. Prokůpkové a společnost Dortoa, 
s. r. o., pod vedením Ing. S. Jelenové. 

Soutěžilo se v několika kategoriích, např. nej-
lepší katalog, nejlepší stánek, nejlepší prezentace 
a celkově nejlepší firma veletrhu 2018. Ve všech 

Obchodní akademie Sedlčany na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem
disciplínách se obě firmy umístily vždy v první 
dvacítce, což je vzhledem k počtu soutěžících fi-
rem opravdu velký úspěch.

Veletrh byl otevřen také široké veřejnosti 
a doprovázen bohatým kulturním programem. Pro 
studenty obou našich firem znamenal skvělou 
zkušenost. Fiktivní firmy obstály v mezinárodní 
konkurenci a nadále se budou své práci věnovat.

Sabina Dubská, 3.OA 

Dost možná ještě nevíte, že se v Sedlčanech vy-
skytlo nové místo, které zcela jistě stojí za na-
vštívení. Dvě studentky sedlčanského gymnázia 
(jedna bývalá, druhou čeká letos maturita) Šárka 
Bilinová (sarkabilinova@seznam.cz) a Blanka 
Ježková (blanina.jezek@gmail.com) se vyznačují 
uměleckým talentem, který již několik let pečlivě 
rozvíjejí. Společně se rozhodly udělat další krok 
směrem k úspěšné kariéře v této oblasti a zařídily 
si v Tyršově ulici fotografický ateliér. Není to však 
pouze soukromé místo, kde by se samy uzavíra-
ly – naopak, je to prostor určený k setkávání se 
s lidmi a vytváření společného estetického zážitku. 
Ve svém ateliéru nabízejí focení dětí, párů, rodin, 
mimo něj navíc fotí také svatby, a tak nejen zvěč-
ňují výjimečné životní okamžiky, ale navíc vzniklé 
fotky i zpracovávají a upravují. Na této facebooko-
vé  stránce Spike Photography můžete vidět ukáz-
ku  jejich tvorby a nechcete-li být pouze pasivním 
divákem, pak je neváhejte kontaktovat a domluvit 
si focení. Těší se na vás Blanka + Šárka.

Studentky otevřely v Sedlčanech 
nový fotoateliér




