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Sedlčanský život očima výzkumníka
Možná vás překvapí, že se Sedlčany sta-
ly cílem výzkumu jednoho malého týmu 
z Prahy. Náš výzkumný tým se skládá 
z pedagogů Ústavu informačních studií 
a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, kde se kromě přípravy budoucích 
knihovníků a informačních profesionálů 
zabýváme také výzkumem, a mimo jiné se 
zaměřujeme na komunitní roli knihoven. 

Zkoumáme tedy, do jaké míry se knihovny po-
dílejí na podpoře komunitního života ve svých 
obcích. Pro náš nejnovější výzkum jsme si vybra-
li právě Sedlčany, město známé svým kulturním 
životem. Pro výzkum je to zcela ideální město – 
akorát tak velké, že v něm kvete spousta kulturních 
aktivit a akorát tak malé, že lze tyto aktivity poměr-
ně komplexně zpracovat. Položili jsme si otázku, 
jaký je komunitní život v Sedlčanech a jakou roli 
v něm hraje knihovna. Nebudeme vás unavovat 
suchou teorií, chceme se spíše podělit o dojmy, 
které v nás Sedlčany zanechaly.

Jakmile jsme měli vybranou lokalitu, byli jsme 
postaveni před rozhodnutí, jak zmapovat komunit-
ní život města. Jako nejlepší způsob pro nalezení 

odpovědi jsme nakonec zvolili zpracování sezna-
mu akcí konaných ve městě, jejich pořadatelů 
a spolupořadatelů v jednom roce, a to 2017. Za 
tímto účelem jsme pročetli všechna oficiální 
i neoficiální periodika vycházející ve městě, prošli 
webové stránky města, muzea, knihovny, kultur-
ního domu, škol, spolků, sdružení, církví, spor-
tovních klubů a dalších organizací působících ve 
městě. Nevynechali jsme ani archivy celostátního 
tisku, regionálních deníků, rozhlasového a tele-
vizního vysílání. Do akcí jsme se snažili zařadit 
vše, co je určeno široké veřejnosti - akce všeho 
druhu pro všechny věkové skupiny, pořádané 
125 různými organizacemi. Osobně jsme město 
též navštívili a na základě rozhovorů jsme dopl-
nili některé údaje. Vypracovali jsme komunitní síť 
města. Dokázali jsme propojit jednotlivé instituce, 
které se na společenském životě města podílejí 
a vypočítat jejich podíl na rozvoji města.

Už v průběhu zpracování jsme pomalu zís-
kávali pocit, že v Sedlčanech by chtěl žít každý, 
protože každý by si z nabídky pořádaných akcí 
určitě vybral. A výsledek? Konečný seznam akcí 
nám doslova vyrazil dech, protože celkem jsme 
zaznamenali údaje o 578 akcích, z nichž některé 
se pravidelně opakují. A to jsme do seznamu ne-
mohli zahrnout všechna sportovní utkání, protože 
neexistuje jednotný zdroj, který by je podchytil, 
a naše data by tak byla zkreslená. Divadlo, film, 
hudba, tanec, obrazy, čtení, sport, vzdělávací kur-
zy, přednášky, bazary … setkávání, zábava i po-
učení, společně prožité chvíle mladších i věkově 
starších generací … prostě komunita, která žije 
a rozvíjí se. To jsou Sedlčany v našich očích.

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

PhDr. Helena Lipková, Ph.D.



ÚVODEM

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 19. zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 23. července 2018

Soubor anonymizovaných usnesení (volební ob-
dobí 2014 – 2018). Zastupitelé města Sedlčany při-
jali soubor celkem 10 usnesení, resp. specifických 
rozhodnutí, a to v následném členění (některá věcně 
souvisejí):

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, místostarostou města, o kontrole plnění 
usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 
které se konalo dne 14. května 2018, a to v plném 
rozsahu bez připomínek (usnesení 263/2014-2018);

▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem 
Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, o jednání 
a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období 
v uzavřeném intervalu dní 15. května 2018 až 23. čer-
vence 2018, ve kterém se v termínech dne 23. květ-
na 2018, dne 30. května 2018, dne 13. června 2018 
a dne 27. června 2018 konala řádná zasedání tohoto 
orgánu města Sedlčany (usnesení 264/2014-2018);

▪ stanovisko Rady města Sedlčany k požadavku na 
zajištění přímých přenosů z veřejných zasedání Zastu-
pitelstva města Sedlčany (usnesení 270/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ Rozpočtový výhled města Sedlčany na rozpoč-

tové období let 2019 – 2021. Rozpočtový výhled je 
koncipován v částkách rovných v příjmové a výdajové 
části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje 
a činnost města a organizací jím zřízených, finanční 
prostředky na opravy, údržbu, rekonstrukce a péči 
o majetek města a dodržení splátek úvěrů včetně pří-
slušenství (usnesení 265/2014-2018); 

▪ poskytnout ČR – Hasičskému záchrannému sbo-
ru Středočeského kraje, Územnímu odboru Příbram, 
dar z rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 ve výši 
30.000,00 Kč, a to za účelem spolufinancování ná-
kupu defibrilátoru značky PHILIPS HEARTSTART 
FRX, který bude sloužit pro poskytnutí první pomo-
ci při náhlé zástavě oběhu srdce rezidentům města 
a regionu Sedlčany, při výjezdech k mimořádným 
událostem, řešeným Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, Územním odborem Příbram, 
stanice Sedlčany, kde bude přístroj umístěn (usnese-
ní 266/2014-2018);  

▪ podle ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o pod-
poře sportu, ve znění pozdějších předpisů Plán roz-
voje sportu města Sedlčany na období 2018 – 2030, 
který je základním dokumentem města Sedlčany 
v oblasti udržitelnosti a rozvoje sportu na území města 
Sedlčany (usnesení 267 a/2014-2018);

▪ úpravy dokumentu – Plánu rozvoje sportu města 
Sedlčany na období 2018 – 2030 vyplývající z disku-
se zastupitelského sboru poznamenané v Zápisu z ve-
řejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze 
dne 23. července 2018 (usnesení 267 c/2014-2018);

▪ prodej pozemku parc. č. 32/1, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o vý-
měře 99 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to společnosti 
VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem Praha, Randova 
3205/2, 150 00 Praha 5, IČO 27098613, za jednotko-
vou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve 
výši 14.850,00 Kč (usnesení 268/2014-2018);

▪ bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví České 

republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Sedlčany, a to: 

a) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/SPB/3405/2018-SPBM, 
a to mezi Českou republikou – Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jako 
převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, 
dle které převodce převádí na nabyvatele vlastnické 
právo k pozemkům parc. č. 613/1, parc. č. 613/7 
a parc. č. 657/3, vše druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci 
Sedlčany;

b) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/SPB/4143/2018-SPBM, 
a to mezi Českou republikou – Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jako 
převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, 
dle které převodce převádí na nabyvatele vlastnické 
právo k pozemkům parc. č. 655/3, druhem pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 269/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 
▪ Radě města Sedlčany předložit Zastupitelstvu 

města Sedlčany v termínu do dne 31. prosince 2018 
Zásady grantového řízení města Sedlčany v oblasti 
sportu (267 b/2014-2018).

Vážení spoluobčané,
přichází čas nového školního roku 2018/2019. Obě naše základní školy využily prázdninové období k údržbě učeben a všech 

ostatních prostor k zajištění kvalitní výuky v jednotlivých ročnících. Finanční prostředky na opravy a údržbu jsou kryty schváleným 
provozním rozpočtem obou základních škol na letošní rok. Mimo to jsou u 1. ZŠ dokončeny práce na výměně elektroinstalace 
v celém 1. patře střední budovy ZŠ, v celkové hodnotě 365 tis. Kč.

Zajímavou investicí bude „Přístavba 2. ZŠ – Propojení“, kterou vzniknou dvě odborné učebny pro polytechnickou a přírodově-
deckou výchovu, s poskytnutím 90% dotace z programu IROP. Tato akce má počátky v roce 2016 vypracováním architektonické 
studie, v následujícím roce 2017 pak vypracováním dokumentace pro stavební povolení, vydáním územního rozhodnutí v lednu 2017 
a stavebního povolení v květnu téhož roku. Žádost o dotaci v rámci operačního programu IROP byla podána v únoru 2017. Koncem 
minulého roku jsme obdrželi informaci, že s ohledem na celkovou výši uvolněných finančních prostředků ve výzvě č. 46 „Infrastruktu-
ra základních škol“ naše žádost byla zařazena do zásobníku projektů, pro případ realizace akcí jiných žadatelů. Diplomatickým vyjednáváním vedení radnice s vedením 
MMR ČR jsme v červnu tohoto roku obdrželi oznámení o zařazení našeho projektu do dotačního programu.

V této chvíli provádíme aktualizaci žádosti z hlediska etapovitosti projektu a harmonogramu stavby. Přístavba odborných učeben, včetně jejich vybavení, má roz-
počtové náklady 9,3 mil. Kč, které by měly být kryty z 90 % dotací, tedy 7,9 mil. z prostředků EU, 0,5 mil. z národních zdrojů a 10 % z prostředků města ve výši 0,9 
mil. Kč. Realizace této investice je plánovaná v termínu 03 - 08/2019. V současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vybavení 
učeben. Tímto projektem dojde k dalšímu rozšíření 2. ZŠ a povýšení vzdělávání.

Jak jsem uvedl v úvodu, vstupujeme do nového školního roku 2018/2019. Chtěl bych při této příležitosti popřát žákům našich základních škol hodně úspěchů, 
pedagogům pevné nervy a rodičům shovívavost a trpělivost.

Mnoho úspěchů přeji především prvňáčkům. Město se jistě postará o dostatek finančních prostředků na zajištění provozu obou škol v novém školním roce.                  
                                                                                                                                   Ing. Jiří Burian, starosta města

Úvodník starosty města



USNESENÍ

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 90/2014-2018 dne 27. června 2018

(pokračování na další straně)

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala 
soubor celkem 29 specifických usnesení, a to v ná-
sledném členění jednotlivých výroků.

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

Rady města Sedlčany ze dne 13. června 2018 (RM 
č. 89/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 90-1514/2014-2018);

▪ Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a re-
gionu Sedlčany“, předloženou a vypracovanou Měst-
ským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památ-
kové péče, kterou s údaji školního roku 2017/2018 
sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, 
vedoucí Úseku školství a Úseku památkové péče (RM 
90-1515/2014-2018);

▪ oznámení o odstoupení paní Vladimíry Severové 
z funkce ředitelky Základní umělecké školy Sedlčany, 
Šafaříkova 428, se zřizovatelem školy sjednanému ke 
dni 31. července 2018 (RM 90-1516/2014-2018);

▪ Zápis o průběhu konkursního řízení, vedeného 
městem Sedlčany v pozici zřizovatele příspěvkové or-
ganizace (školy) dle ustanovení zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, 
a to spolu s doporučeným pořadím uchazečů na ob-
sazení uvolněné funkce ředitelky Základní umělecké 
školy Sedlčany, které sestavila konkursní komise (v 
souboru výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018);

▪ Zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateř-
ské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, 
pro školní rok 2018/2019, kterou sestavila a před-
ložila paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka příspěv-
kové organizace. Celkem bylo přijato 61 dětí; od-
kladem školní docházky disponuje 13 dětí (RM 
90-1518/2014-2018);

▪ upřesněný prázdninový provoz Mateřské školy 
Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, pro ob-
dobí měsíce července a srpna 2018, který sestavila 
a předložila paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka pří-
spěvkové organizace. Provoz bude zajištěn po celou 
dobu letních prázdnit, a to:

- ode dne 2. července do dne 20. července 2018 
na Odloučeném pracovišti MŠ, Na Severním sídlišti;

- ode dne 23. července do dne 10. srpna 2018 
na Centrálním pracovišti MŠ, Šafaříkova;

- ode dne 13. srpna do dne 31. srpna 2018 
na Odloučeném pracovišti MŠ, Sokolovská (RM 90-
1519/2014-2018);

▪ v pozici orgánu jediného společníka obchodní 
společnosti, a to v působnosti valné hromady subjek-
tu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., hospodář-
ské výsledky této společnosti za období roku 2017 (v 
souboru výroků usnesení RM 90-1532/2014-2018).

Rada města Sedlčany jmenovala: 
▪ paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, na pracovní 

místo ředitelky příspěvkové organizace Základní 
umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, s účinností 
od 1. srpna 2018, a to v souladu s ustanovením § 
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů (v souboru výroků 
usnesení RM 90-1517/2014-2018). 

Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ plat a jeho složky pro paní Mgr. Vladimíru Křen-

kovou, nově jmenovanou ředitelku Základní umělecké 
školy Sedlčany, příspěvkové organizace, v souladu se 
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě a v souladu s dalšími předpisy (v 
souboru výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018);

▪ režim protokolárního předání funkce ředitelky, 
a to za účasti paní Dany Čížkové, vedoucí Úseku škol-
ství na Městském úřadu Sedlčany, která bude zastu-
povat zřizovatele školy (v souboru výroků usnesení 
RM 90-1517/2014-2018);

▪ termín veřejného zasedání ZM, které bude svolá-
no na 23. 7. 2018 od 17 hod. do Společenského sálu 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 90-1530/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ podání Žádosti o zápis změny v údajích uvede-

ných v Rejstříku škol a školských zařízení pro základní 
uměleckou školu Sedlčany, Šafaříkova 428, která se 
týká Zápisu nově jmenované ředitelky příspěvkové 
organizace paní Mgr. Vladimíry Křenkové (v souboru 
výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018);

▪ pronájem části pozemku parc. č. 161/2, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní ko-
munikace v k. ú. a obci Sedlčany, tj. pronájem cca 
2 m2 u objektu č. p. 114 na náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech před restauračním zařízením Cibich 
Pub (chodník), a to za účelem umístění dvou stolků 
se židlemi. Pronájem pozemku byl schválen na dobu 
neurčitou, tj. každoročně v době ode dne 1. května 
do dne 30. září (provozní doba pondělí až sobota 
od 10 hod. do 22 hod.) za cenu 2.500,00 Kč/uvedené 
období, přičemž pro rok 2018 se pronájem schvaluje 
ode dne 1. července do 30. září za cenu 1.500,00 Kč (v 
souboru výroků usnesení RM 90-1520/2014-2018);

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12-6004470/1 Třebnice, Štileček, 
kNN pro parc. č. 244“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci č. 
PM/II-039/2018 ze dne 22. ledna 2018 společností 
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmy-
slová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným 

a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmě-
tem je zřízení věcného břemene na pozemku v majet-
ku města Sedlčany, parc. č. 773 v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000,00 Kč s připočtením příslušné 
sazby DPH (vizte uzavřenou Smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene); (v souboru výroků 
usnesení RM 90-1521/2014-2018);

▪ uzavření Smluv o poskytování právních služeb při 
privatizaci bytů v bytových domech Sedlčany, Západ-
ní č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 (čtyři 
samostatné Smlouvy), a to mezi městem Sedlčany, 
jako klientem a Mgr. Monikou Drábkovou, jako advo-
kátem, jejímž předmětem je sepsání Kupních smluv 
v souvislosti s prodejem bytů v uvedených bytových 
domech za dohodnutou odměnu 2.000,00 Kč za kaž-
dou bytovou jednotku (RM 90-1523/2014-2018);

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. 
p. 791, 264 01 (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to se 
stávajícím smluvním uživatelem na dobu určitou, tj. 
od 1. 7. do 31. 12. 2018 (RM 90-1524/2014-2018);

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. 
p. 791, 264 01 (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to se 
stávajícím smluvním uživatelem, na dobu určitou, tj. 
od 1. 7. do 31. 12. 2018 (RM 90-1525/2014-2018);

▪ uzavření Kupní smlouvy, na základě které smluv-
nímu nájemníkovi bude prodán byt velikostní katego-
rie 2 + 1 (č. bytu 3/I. patro o výměře 56,6 m2) na adre-
se bytového domu Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 531, 
za jednotkovou cenu 4.700,00 Kč/m2, tj. za celkovou 
částku 266.020,00 Kč (RM 90-1526/2014-2018);

▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 
7/II. patro – bezbariérová byt. jednotka) v Domově 
s pečovatelskou službou Sedlčany na adrese Sedlča-
ny, ulice 28. října č. p. 172, a to žadatelce dosud trvale 
bytem Kosova Hora (RM 90-1527/2014-2018);

▪ finanční podporu na činnost a aktivity v roce 2018 
následných subjektů, tj. pro:

- Veterán klub Sedlčany, občanské sdružení; IČO 
22900284, v částce 5.000,00 Kč;

- EDA cz, zapsaný ústav; IČO 24743054, v částce 
2.000,00 Kč;

- Filmový klub Sedlčany, zapsaný spolek; IČO 
68421818, v částce 10.000,00 Kč;

vše v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a další zákony (v soubo-
ru výroků usnesení RM 90-1528/2014-2018);

▪ návrh programu veřejného zasedání Zastupitel-
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stva města Sedlčany svolaného na dne 23. 7. 2018 (v 
souboru výroků usnesení RM 90-1530/2014-2018);

▪ Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavíraný pod-
le ustanovení § 2430 – § 2444 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, s příkazní-
ky Mgr. Martinem Svobodou – Advokátní kancelář 
Svoboda, se sídlem Plzeň, Nádržní 2495/20, 301 
00 Plzeň; IČ 45389900 a Mgr. Vladimírem Kolářem, 
se sídlem Plzeň, Goethova č. p. 5, 301 00 Plzeň; IČ 
71467114, jehož obsahem se doplňuje předmět sjed-
naného plnění a upřesňují další vybraná ustanovení 
původního smluvního ujednání k problematice výbě-
ru nejvhodnějšího uchazeče na stavební akci pod ná-
zvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ 
(RM 90-1533/2014-2018);

▪ Smlouvu o zpracování osobních údajů, uzavíra-
nou s Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním exekutorem 
Exekutorského úřadu Plzeň-město; se sídlem Plzeň, 
Dominikánská č. p. 8, 301 00 Plzeň; IČO 71329277, 
který pro město Sedlčany vykonává služby spočíva-
jící mj. v poskytování právní pomoci a odborného 
poradenství dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o 
změně dalších zákonů. Smlouva je uzavírána s ohle-
dem na zajištění řádného a bezpečného zpracování 
osobních údajů v režimu Nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(RM 90-1538/2014-2018);

▪ objednat a zakoupit z knižní edice CBS Naklada-
telství publikaci „Česko z nebe“ v počtu 70 ks knih za 
cenu 399,00 Kč/ks bez DPH; tedy celkem za částku 
27.930,00 Kč bez DPH, a to za podmínek v objednáv-
ce blíže uvedených, s realizovaným rozsahem propa-
gace města Sedlčany (RM 90-1539/2014-2018);

▪ neodkladně objednat vyhotovení stavebních prací 
na pročištění části bezejmenného vodního toku a od-
stranění nefunkčního propustku v lokalitě Sedlčany, 
U Háječku, podle zajištěné nabídky od společnosti 
1. SčV, a. s., Novohospodská č. p. 93, 261 01 Pří-
bram IX, a to za nabídnutou konečnou cenu ve výši 
43.629,80 Kč bez DPH (RM 90-1542/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila: 
▪ paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, nově jmenova-

nou ředitelku Základní umělecké školy Sedlčany, Ša-
faříkova 428, k podání Žádosti o zápis změny v úda-
jích Rejstříku škol a školských zařízení pro základní 
uměleckou školu, jejichž činnost vykonává příspěv-
ková organizace Základní umělecká škola Sedlčany, 
Šafaříkova 428, která se týká zápisu nové ředitelky 
paní Mgr. Vladimíry Křenkové (v souboru výroků 
usnesení RM 90-1517/2014-2018);

▪ pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města 
Sedlčany, uzavřením projednaných smluvních ujed-
nání, tj. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na činnost a aktivity v roce 2018, uzavírané 
s Veterán klubem Sedlčany, občanským sdružením; 
EDA cz, zapsaným ústavem a Filmovým klubem Sedl-
čany, zapsaným spolkem (v souboru výroků usnesení 
RM 90-1528/2014-2018).

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

ku, aby uzavřel příslušnou Smlouvu o nájmu části 
pozemku parc. č. 161/2, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. 
a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 90-
1520/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany záměr města zřídit věcné břemeno – služeb-
nost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 
773 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (místní komuni-
kace v osadě Štileček); (v souboru výroků usnesení 
RM 90-1521/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby doporučený záměr prodeje pozemku parc. č. 32/1 
v k. ú. a obci Sedlčany (pozemek za bývalým hotelem 
Vltavan – v sousedství příjezdové cesty), byl řádně 
zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 90-1522/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany vést za účelem 
výhodného pronájmu multifunkčního stroje na po-
řizování písemností další jednání s dodavateli pro 
upřesnění nabídek (v souboru výroků usnesení RM 
90-1536/2014-2018);

▪ panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, za-
slat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyžádané 
písemné vyjádření o zájmu města Sedlčany realizo-
vat projekt pod názvem „Přístavba 2. základní školy 
Propojení, Sedlčany“, a to s využitím finančního pří-
spěvku ve výši 7.905.653,91 Kč a dále vyvolat jednání 
o obnovení Žádosti a aktualizaci parametrů smluvní-
ho ujednání o poskytnutí dotace (změna harmonogra-
mu; etapizace; zajištění administrace veřejné zakázky 
a vypsání výběrového řízení za účelem zjištění nej-
vhodnějšího uchazeče); (RM 90-1541/2014-2018).

Rada města Sedlčany zrušila:
▪ své dřívější usnesení přijaté dne 14. ledna 2014 

(vizte soubor usnesení č. 1/2014), kterým schválila 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
městem Sedlčany jako povinným a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., jako oprávněným, týkající se zajištění 
práv vstupu na pozemek parc. č. 773 k. ú. v k. ú. Třeb-
nice, obec Sedlčany (osada Štileček), a to za účelem 
stavby zařízení a provozování distribuční elektrizační 
soustavy „Třebnice – Štileček, kNN parcela č. 244“ (v 
souboru výroků usnesení RM 90-1521/2014-2018).

Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej 

pozemku parc. č. 32/1, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití jiná plocha, výměra 99 m2, v k. 

ú. a obci Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/
m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 14.850,00 Kč (v 
souboru výroků usnesení RM 90-1522/2014-2018);

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit sestavený 
Rozpočtový výhled města Sedlčany na období 2019 – 
2021 (RM 90-1531/2014-2018);

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany, a to dle usta-
novení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění pozdějších předpisů schválit Plán rozvoje 
sportu města Sedlčany na období 2018 – 2030, který 
je základním dokumentem města Sedlčany v oblasti 
udržitelnosti a rozvoje sportu na území města Sedlča-
ny (RM 90-1534/2014-2018);

▪ zajistit vybavení podatelny (výpravny) Městského 
úřadu Sedlčany multifunkčním strojem na pořizování 
písemností, a to formou pronájmu (v souboru výroků 
usnesení RM 90-1536/2014-2018);

▪ žadatele, Gerimed – Prčice, zařadit do Sítě posky-
tovatelů sociálních služeb Středočeského kraje, neboť 
potřebnost jimi vykonávané služby v režimu zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů a dle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, je pro region vyhodnocena jako 
potřebná (RM 90-1537/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s převodem finančních prostředků v povolené 

výši 258.577,00 Kč z Rezervního fondu organizace do 
Fondu investičního, a to pro případ příspěvkové or-
ganizace města Sedlčany, Mateřské školy Sedlčany, 
Šafaříkova 1070; IČO 70999058, činěný za účelem 
pokrytí financování vyvolané investice do vybavení 
technologických uzlů školní jídelny na Centrálním 
pracovišti a obou Odloučených pracovišť Mateřské 
školy Sedlčany, tj. nákupu třech kusů nerezových 
škrabek na brambory zn. ŠKBZ-6N, univerzálního ro-
botu SP 60 SPAR a přídavného kotlíku o objemu 30 
l s nástavci pro SP200, a to včetně dopravy, montáže 
a uvedení do provozu (RM 90-1529/2014-2018);

▪ s přijetím daru do vlastnictví Městské knihovny 
Sedlčany, které obdarovaný subjekt použije pro výkon 
hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota 
daru je 42.437,99 Kč (232 svazků, z toho 231 knih a 1 
audiokniha); (RM 90-1535/2014-2018);

▪ s realizací projektu pod názvem „Přístavba 2. 
základní školy Propojení, Sedlčany“, pro který byl 
v rámci Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (dále jen „IROP“) ve výzvě č. 46 „Infrastruktura 
základních škol“ uvolněn finanční příspěvek ve výši 
7.905.653,91 Kč (RM 90-1540/2014-2018).

Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o rozdělení zisku Městské teplárenské Sedlčany, 

s. r. o. za rok 2017 ve výši 192.008,12 Kč tak, že zisk 
v plné výši 192.008,12 Kč bude převeden na neroz-
dělený zisk minulých let (v souboru výroků usnesení 
RM 90-1532/2014-2018).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala 
soubor celkem 25 specifických usnesení, a to v ná-
sledném členění jednotlivých výroků.

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

Rady města Sedlčany ze dne 27. června 2018 (RM 
č. 90/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 91-1543/2014-2018);

▪ přednesenou Zprávu o stavu, výsledcích hospo-
daření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období kalen-
dářního roku (I. – VI. / 2018) s tím, že rozpočtové pří-
jmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2018 ve výši 
111.945,61 tis. Kč, což představuje 58,48 % plnění 
schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) 
jsou ke dni 30. června 2018 ve výši 74.260,84 tis. Kč, 
což představuje 38,81 % schváleného předpokladu 
rozpočtu (RM 91-1544/2014-2018);

▪ informace úřadu územního plánování ohledně 
stavu pořizování Změny č. 1 Územního plánu měs-
ta Sedlčany a předložený návrh na doplnění Změny 
č. 1 o nové Žádosti oprávněných subjektů z období 
05/2017 – 07/2018, jejichž předmětem je zařazení 
ploch do Územního plánu města Sedlčany, včetně úřa-
dem územního plánování následně navržených úprav 
v tomto návrhu uvedených (RM 91-1553/2014-2018);
   ▪ nově zjištěné skutečnosti při realizaci stavební 
akce pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, 
západ, U Háječku“, vyžadující úpravu Smlouvy o dílo, 
a to s využitím připravovaného návrhu Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 20/2017, uzavřené dle ustanovení § 
2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů se zhotovitelem 
1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 
47549793, kterým bude upravena cena díla a doba 
zhotovení (RM 91-1567/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 2/2018, 

a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je 
navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 
2018 o částku ve výši 589,00 tis. Kč a navýšení vý-
dajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku 
ve výši 662,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě 
budou činit celkem 192.028,00 tis. Kč; výdaje budou 
činit celkem 192.028,00 tis. Kč. Rozpočet po započí-
tání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2018 je vyrovnaný (RM 91-
1545/2014-2018);

▪ v souladu s podanou Žádostí stávajícího smluv-
ního uživatele nebytových prostor v objektu Sedlčany, 
ul. 28. října č. p. 175, ukončení smluvního vztahu 
dohodou ke dni 31. července 2018 s tím, že nájem-
ce nepožaduje vrácení zbytku finančních prostředků 
vynaložených na zhodnocení doposud užívaných ne-
bytových prostor, které zbývá započítat ke dni 31. čer-
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vence 2018 oproti nájemnému (v souboru výroků 
usnesení RM 91-1547/2014-2018);

▪ provedení požadované rekonstrukce bytu č. 5/I. 
patro, velikostní kategorie 3 + 1 (o výměře 75,28 m2) 
situovaném v bytovém domě Sedlčany č. p. 1173, 
264 01 Sedlčany, s podmínkou, že práce budou pro-
vedeny na vlastní náklady nájemce a nebude změně-
na současná dispozice bytu, čímž se toto zhodnocení 
bytu nepromítne do ceny tohoto bytu, neboť město 
Sedlčany v současné době zpracovává tzv. „Prohlá-
šení vlastníka“, na základě kterého bude v uvedeném 
bytovém domě realizován prodej bytů do vlastnictví 
nájemníků (RM 91-1548/2014-2018);

▪ objednat dřevěné lavice v rámci oprav a osazení 
mobiliáře do interiéru kaple Solopysky, a to v souladu 
s cenovou nabídkou a žádostí Osadního výboru Solo-
pysky v počtu 12 kusů samostatného nábytku v ceně 
17.900,00 Kč bez DPH (RM 91-1550/2014-2018);

▪ Smlouvu o dílo č. 01/2018, uzavíranou se zhoto-
vitelem meeTTime, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Pod 
Cihelným vrchem č. p. 1030, 264 01 Sedlčany; IČO  
05378834, jejímž předmětem je provedení technické-
ho dozoru objednatele při realizaci stavby pod názvem 
„Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“, 
v rozsahu stanoveném smluvním ujednáním za cenu 
110.500,00 Kč bez DPH (RM 91-1556/2014-2018);

▪ objednat zajištění výkonu administrace příprav-
ných prací, vyhotovení a podání Žádostí o platby 
a zprávy o realizaci, případně vyhotovení Žádostí 
o změnu k projektu pod názvem „Přístavba 2. zá-
kladní školy Propojení, Sedlčany“ ve výši nabídnuté 
souhrnné ceny obou etap 70.000,00 Kč bez DPH, 
a to dle nabídky společnosti B&P Research, s. r. o.; 
IČO 60724269, ze dne 13. července 2018 (RM 91-
1558/2014-2018);

▪ objednat provedení výběrového řízení za účelem 
zajištění nejvhodnějšího uchazeče na zhotovení sta-
vební akce „Přístavba 2. základní školy Propojení, 
Sedlčany“, a to dle cenové nabídky společnosti B&P 
Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 13. čer-
vence 2018 (max. cena základních činností ve výši 
54.000,00 Kč bez DPH, další činnosti budou oceněny 
podle skutečného výkonu a nabídnuté jednotkové 
ceny); (RM 91-1559/2014-2018);

▪ objednat práce spojené s dotačním poradenstvím 
v rámci zajištění financování akce pod pracovním ná-
zvem „Rekonstrukce LAS Taverny“, jejímž předmětem 
bude kompletace a podání Žádosti o dotaci na MŠMT 
ČR v souladu s požadavky zveřejněné výzvy za cenu 
ve výši 35.000,00 Kč bez DPH, a to dle nabídky spo-
lečnosti B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 
25. července 2018 (RM 91-1560/2014-2018);

▪ za účelem zajištění výkonu Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů, Dodatek č. 1 k dříve 

uzavřené Smlouvě o poskytování služeb pověřence 
pro ochranu osobních údajů, kterého předmětem je 
vyvolaná změna personálního obsazení výkonu služ-
by pověřence (nově zajišťuje Ing. Barbora Bahníková), 
s dopadem na všechny účastníky Smlouvy (tj. město 
Sedlčany – Městský úřad Sedlčany, organizační slož-
ky, příspěvkové organizace a obchodní společnosti); 
(RM 91-1566/2014-2018).

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

aby na náklady žadatele zajistil neodkladné vyhoto-
vení oddělovacího geometrického plánu na odměře-
ní zájmových částí pozemků parc. č. 537/1, parc. č. 
560/6 a parc. č. 2762/1, k. ú. Sedlčany, ve vlastnictví 
města Sedlčany za účelem realizace záměru scelení 
oddělených částí těchto pozemků s pozemky žadatele 
(parc. č. 537/4 a parc. č. 538/3, k. ú. Sedlčany), na 
limitovanou výměru stavební parcely ve výši 800 m2, 
a to dle podané Žádosti investora, se zvláštním zřete-
lem a respektem k uloženým vedením inženýrských sítí 
ve vlastnictví města Sedlčany, které spolu s ochran-
ným pásmem po případné realizaci zůstanou bez 
překládky uloženy na zbytkovém pozemku ve vlast-
nictví města Sedlčany (RM 91-1546/2014-2018);
   ▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně 
zveřejnil záměr pronájmu uvolněných nebytových 
prostor, resp. prostor sloužících k podnikání v objek-
tu Sedlčany, ul. 28. října č. p. 175 (v souboru výroků 
usnesení RM 91-1547/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
zajistit vyhotovení oddělovacího geometrického plánu 
za účelem výkupu definované části pozemku zastavě-
ného objektem obecního domku v osadě Solopysky, 
který je ve vlastnictví města Sedlčany, postavený na 
parc. č. st. 14 ve vlastnictví fyzické osoby (v souboru 
výroků usnesení RM 91-1549/2014-2018); 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, 
neodkladně zajistit cenové nabídky s položkovým 
rozpočtem na provedení definovaného zateplení ob-
jektů, výměnu vybraných prvků a dalších stavebních 
úprav bytových domů Sedlčany č. p. 1172 – 1175, 
a to jednotlivě s využitím obsahu a předmětu zadání 
prací, které sestavil pan Ing. Jiří Burian, starosta měs-
ta Sedlčany (RM 91-1552/2014-2018);

▪ a to zejména s ohledem na dopad změn a limitů 
právního prostředí v oblasti ochrany dat a osobních 
údajů, panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, 
pomocí výkonu externího subjektu, zajistit provede-
ní auditu na pracovišti Městské policie Sedlčany se 
zaměřením na kybernetickou bezpečnost, ochranu 
dat a další procesy a činnosti, využívání prostředků 
ICT podpory a s tím souvisejících procesů a postupů, 
a to podle projednaného věcného a časového ka-
lendáře činnosti (první část Zprávy auditora bude 

(pokračování za kulturním kalendářem)
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Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Ve čtvrtek 20. září máte příležitost vyslechnout 
koncert přední české pěvkyně Evy Urbanové.

VÝSTAVY: 
MUZEUM: do 14. 9. SVĚT Z KOSTEK, od 20. 9. SEDLČANY ZA PRVNÍ REPUBLIKY.
KDJS: do 6. 10. DIVADELNÍ PLAKÁTY PROTI PROUDU ČASU. 
KNIHOVNA: od 7. 9. do 3. 10. RADOSTVOŘENÍ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NABÍDKA AKCÍ NA ZÁŘÍ:

SO 1. 9. od 8.45 hod.  ZA HISTORIÍ ŠELMBERKU (sraz na vlakovém nádraží v 8.45 hod., odjezd vlaku v 9.01 přes Olbramovice do Be-
nešova, odtud autobusem v 10.10 přes Louňovice pod Blaníkem do Šebířova. Start ze Šebířova v 11.05 přes Šelmberský mlýn na zříceninu 
hradu Šelmberk. Dále přes Mladou Vožici na vlakové nádraží do Sudoměřic. Odjezd v 18.18, příjezd do Sedlčan v 19.51 hod. Pochod vede 
krásnou krajinou, ale je dost časově náročný. Je nutno jít svižnou chůzí a vzít si jídlo a pití s sebou. Délka pochodu cca 22 km.) . . . POCHOD
SO 1. 9. ve 12 hod.  CHICHTYÓZA FEST (Červený Hrádek, benefiční akce věnovaná pro Hospic Křídla) . . . . . . . . . . . . . KONCERT
SO 1. 9. ve 20 hod.  OPERACE ENTEBBE (krimi, thriller, drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 3. 9. v 16 hod.  POLOŽENÍ KYTICE K PAMÁTNÍKU U DOUBRAVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PO 3. 9. v 17 hod.  SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY TGM NA BUDOVĚ MUZEA . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PO 3. 9. v 17.30 hod.  ZASAZENÍ STROMU REPUBLIKY NA SUKOVĚ NÁMĚSTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
ST 5. 9. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 5. 9. v 19.30 hod. VEČER HUDBY A POEZIE (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
PÁ 7. 9. v 18 hod.  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (akční dobrodružný) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 8. 9. v 18 hod.  METROPOLITAN JAZZ BAND se zpěvačkou EVOU EMINGER (Červený Hrádek) . . . . . . . . . KONCERT
SO 8. 9. ve 20 hod.  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA (romantická komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 10. 9. v 10 hod.  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 11. 9. v 19.30 hod.  KLUK Z KOSTEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTOVÁNÍ
ÚT 11. 9. v 19.30 hod.   SEXTET (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
ST 12. 9. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 13. 9. od 10 do 16 hod. VÍTÁME ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 S TŘÍDĚNÝM ODPADEM (náměstí TGM) . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PÁ 14. 9. ve 20 hod.  KLUCI Z HOR (komedie, drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 15. 9.    ZÁŘIJOVOU PRAHOU (KČT Sedlčany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POCHOD
SO 15. 9. ve 13 hod.  FOTBÁLEK ANEB LOUČENÍ S LÉTEM POČTRNÁCTÉ (stadion Tatranu) - str. 6 . . . . . . . FOTBÁLEK
SO 15. 9. ve 20 hod.  SKORO SESTRY (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST 19. 9. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 20. 9. v 19.30 hod.  EVA URBANOVÁ (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
PÁ 21. 9. ve 20 hod.  TEAMBUILDING (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 22. 9. ve 20 hod.  TVÁŘ VODY (fantasy, drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 23. 9. v 15 hod.  PAT A MAT ZNOVU V AKCI (loutková animace) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 23. 9. v 18 hod.   ŠVESTKA (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 24. 9. v 10 hod.  PTÁCI ODLÉTAJÍ NA JIH (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 25. 9. v 17 hod.  ZÁBOJ VZPOMENE NA SVÉHO PRAPOREČNÍKA JOSEFA ŠKVORECKÉHO (Církvička) . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
ST 26. 9. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 26. 9. v 19.30 hod.   HOLKY NA TAHU (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRAVESTI SHOW
ČT 27. 9. ve 20 hod.  TVÁŘ (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 28. 9. v 20 hod.  PEPA (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 29. 9. v 20 hod.  LÁSKA BEZ BARIÉR (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
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středa 5. září od 19.30 hod. 
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Nejen novou kulturní sezonu, ale i předplatitelský Cyklus slova, 
hudby a poezie zahájíme klasický pořadem

VEČER HUDBY A POEZIE
ve kterém se nám představí známý interpret poezie českých 

a francouzských básníků - populární herec JAN ŠŤASTNÝ. O hu-
dební složku večera se postarají členové souboru ATLANTIS s vý-
běrem hudebních děl autorů Mozart, Vivaldi, Debussy a Ravel.  

Účinkují:
Jan ŠŤASTNÝ – recitace
Dana HEGEROVÁ – flétna
Vítězslav PODRAZIL – klavír

sobota 8. září od 18 hod.           KONCERT na Červeném Hrádku

Každoroční tradiční koncert, který uvádíme pod názvem „Hu-
dební klenoty na Zámku Červený Hrádek“ se uskuteční v krás-
ném prostředí sálu zámku Červený Hrádek. 

Tento koncert je věnován památce barona Jana Mladoty – býva-
lého majitele zámku - a je naplněn swingovou a jazzovou hudbou. 
Letos uvítáme pražskou kapelu

METROPOLITAN JAZZ BAND 
se zpěvačkou EVOU EMINGER

MJB Praha trumpetisty Josefa Krajníka byl založen v r. 1972. 
Z původně dixielandového zaměření se léty postupně vykrysta-
lizoval orchestr, který má v repertoáru skladby dixielandu po 
mainstream. Přes některé personální výměny zůstává zvuk MJB 
díky nezaměnitelnému stylu hraní na trubku Josefa Krajníka stále 
stejný. Jeho styl vychází ze hry legendárního L. Armstronga, Roy 
Eldridge a dalších. 

Příchodem mladých hráčů nastal posun k modernějšímu přístu-
pu k harmoniím a aranžmá jednotlivých skladeb. Zvláště rytmická 
skupina ve složení piano, kontrabas, kytara, bicí nástroje je moto-
rem orchestru. 

Zde dominuje hra pianisty Radima Linharta, který patří k nové 
vlně mladých progresivních hudebníků. Jeho sólové výkony patří 
ke špičce současného interpretačního jazzového stylu. 

Na těchto základech tvoří svá sóla dechová sekce ve složení: 
trubka, tenor saxofon a klarinet. MJB je plně profesionální or-
chestr, jehož celoroční náplní je koncertování po celé Evropě.

Účinkují:
Josef Krajník - trubka, zpěv, vedoucí
Rudolf Musil - klarinet, soprán a tenor saxofon, zpěv
Radim Linhart - piano, zpěv
Václav Krejčí - kytara, banjo
Martin Kuzma - bicí nástroje
Eva Eminger - zpěv

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky 
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 200 
Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno poří-
dit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 180 Kč. Délka před-
stavení cca 90 minut + přestávka.
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úterý 11. září od 19.30 hod.           DIVADLO - předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na první představení le-
tošního předplatitelského cyklu divadla - na komedii Krzystofa 
Jaroszyńského

SEXTET
Nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne 

vždy je však s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co, 
člověk si zvykne na leccos – hlavně, když se to bere s humorem.

V režii Gustava Gillara hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Be-
neš, Kateřina Urbanová a Matěj Merunka. 

Uvádí DIVADLO METRO Praha

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v TIC nebo před za-
čátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit 
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka předsta-
vení cca 110 minut + přestávka.

čtvrtek 20. září v 19.30 hod.                  KONCERT

Po loňském úspěšném galakoncertě vážné hudby Štefana Mar-
gity jsme připravili podobný koncert věnovaný oslavám 100. vý-
ročí založení Československé republiky. Opět vystoupí špičková 
umělkyně, která s úspěchem účinkovala ne nejprestižnějších svě-
tových podiích a svojí návštěvou poctí i Sedlčany. 

EVA URBANOVÁ
Je to koncert plný známých skladeb vynikajících skladatelů, ja-

kými byli Smetana, Dvořák, Fibich, Janáček, v provedení skvělé 
pěvkyně za doprovodu renomovaného brněnského ansámblu Mo-
ravské klavírní trio (doprovodné těleso Štefana Margity, Andrey 
Kalivodové, Miki Isochi a jiných významných pěvců). Toto špičko-
vé hudební seskupení účinkuje ve složení:

Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno poří-
dit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 450, 490 a 540 Kč. 
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

neděle 23. září od 18 hod.     DIVADLO mimo předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na první vystoupení po-
pulárního Divadelního spolku ZVONOKAPLIČKA z Prosenické 
Lhoty na našem sedlčanském jevišti. Tento soubor uvádí s velkým 
úspěchem cimrmanovskou hru Ladislava SMOLJAKA a Zdeňka 
SVĚRÁKA

ŠVESTKA – Jevištní sklerotikon
Klasický cimrmanovský model – přednáška v první části veče-

ra a následující vlastní divadelní hra Švestka o osudech mladého 
vechtra nenechá bránice návštěvníků v klidu. Kvalitu a úroveň pro-
vedení představení ocenil velmi kladně i syn režiséra L. Smoljaka, 
který se přijel podívat na jedno z již uvedených představení tohoto 
spolku.

Hrají: 
Vladimír Krejčí ml., Petr Červenka, Jan Bouše ml., Luděk Be-

chyně, Ĺuboslav Hamarčák, Karel Chocholoušek, Pavel Zuska

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit 
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 100 Kč. Délka předsta-
vení cca 100 minut + přestávka.
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středa 26. září v 19.30 hod.      TRAVESTI SHOW

V Divadelním sále se uskuteční show travesti skupin Techtle 
Mechtle a Kočky v novém pořadu 

HOLKY NA TAHU
Pro sezónu 2018 travesti skupina Techtle Mechtle přizvala ke 

spolupráci profesionální travesti skupinu Kočky, která už 15 let 
vystupuje po celé České republice. 

Slečny Dolores, Stacey, Cathrin, Gina a Kelly přivážejí společ-
ně nový zábavný pořad. Pořádně rozjetá party už od samého začát-
ku nabídne řadu známých písniček, scének a zpěvaček i zpěváků. 

Těšit se můžete na Hanku Zagorovou v podání slečny Dolores, 
Cher jako opravdovou od slečny Stacey, nestárnoucí skupinu 
Abba v podání slečen Cathrin a Giny, Bonnie Tyler slečny Kelly, 
Naďu Urbánkovou, Helenu Vondráčkovou, Věru Bílou, Lucii Bí-
lou a řadu dalších dam, které rozhodně na správné party nemohou 
chybět.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení na místě konání. Vstupné: 280 Kč v před-
prodeji a 300 Kč na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rov-
něž na www.kdjs-sedlcany.cz. Délka představení cca 105 minut + 
přestávka.

VÝSTAVA

Při příležitosti 100. výročí založení Československa připra-
vil Spolek divadelních ochotníků Sedlčany tematickou výstavu 
s názvem

DIVADELNÍ PLAKÁTY 
PROTI PROUDU ČASU

Návštěvníci si tak mohou v Koncertním sále prohlédnout vy-
brané plakáty divadelních inscenací, jež místní ochotníci sehráli 
v uplynulých sto letech, z nichž mnohé dosud nebyly vystaveny. 
Jak sami ochotníci říkají: “Nechte se tak trochu, proti proudu času, 
unést jejich historickou podobou a zajímavým ztvárněním do jed-
notlivých etap našich dějin.”

Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé 
kulturní akci do 6. října 2018.

Plánované akce na říjen 2018
ST 3. 10. ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE s písničkami Pepy Štrosse  
        ZÁBAVNÝ POŘAD
NE 7. 10. O CHYTRÉ PRINCEZNĚ               PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 9. 10. BEATLES VE FRAKU                  KONCERT
ST 17. 10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ                  KONCERT
ČT 18. 10. PAN HALPERN A PAN JOHNSON    DIVADLO
ÚT 23. 10. 4-TET                                 KONCERT
NE 28. 10. ÚČA MUSÍ PRYČ!       Předplatné cyklu divadla
ST 31. 10. SPOLEKTIV     KONCERT



sobota 1. září ve 20 hod.
film USA, GB – krimi, thriller, drama (2018), 106 min. 

OPERACE ENTEBBE
Film  je inspirovaný skutečnými událostmi, kdy 27. června 1976 
němečtí radikálové převzali kontrolu nad letem z Tel Avivu do 
Paříže a přistáli na letišti Entebbe v Ugandě. Požadovali výkupné 
a propuštění palestinských vězňů v Izraeli. Vstupné 90 Kč. Mládeži 
do 12 let nevhodné.

sobota 15. září ve 20 hod.                                      Prem. 23.8.18
film Francie – komedie (2018), 93 min.              SKORO SESTRY
Nebyl žádný důvod k tomu, aby se v životě potkaly... Až do dne, 
kdy po smrti jejich biologického otce, kterého nikdy nepoznaly, 
společně zdědí překrásný byt v Paříži. Lauren se snaží proniknout 
do módního prostředí. Olivia chce zachránit rodinné cukrářství 
a najít ideálního manžela. Salma žije s matkou na předměstí Pa-
říže. Jejich společné bydlení začne být poněkud výbušné.. Hrají 
S. Ouazani, A. David a Ch. Gabris. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 
12 let nevhodné.

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 821 741, vedoucí 

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

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

PROGRAM KINA - ZÁŘÍ 2018
sobota 22. září ve 20 hod.
film USA, Kanada – fantasy, drama (2018), 123 min. TVÁŘ VODY
V tajné americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podi-
vuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Němá 
uklízečka se s podivuhodným stvořením dokáže sblížit. Chce jej 
zachránit před dalšími testy, a proto s pomocí kamarádů a špionů 
naplánují únos... Hrají S. Hawkins, O. Spencer, M. Shanon a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
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pátek 21. září ve 20 hod.
film Česko – komedie (2018), 83 min.               TEAMBUILDING
Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců jedné 
banky vyrazí na tři dny do hor na tolik moderní teambuilding. Cí-
lem je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností a hlav-
ně plusové body do osobního hodnocení ředitele. Většina zaměst-
nanců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený 
firmou, jenomže... Vstupné 80 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota 8. září ve 20 hod.        
film Česko – romantická komedie (2018), 89 min. 

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Marie je typická městská singl. Pracuje jako úspěšná televizní mo-
derátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak 
její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak 
Marie přijíždí za rodinou na návštěvu. Doma potkává svou dávnou 
lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou 
minulostí. Ale celá věc má jeden háček. Právě Jiří je snoubencem 
její sestry... Hrají A. Polívková, E. Geislerová, J. Plesl, E. Holubová, 
J. Dolanský, O. Navrátil, B. Klepl a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži 
do 12 let nevhodné.

pátek 7. září v 18 hod.
film USA – akční dobrodružný (2018), 150 min.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Ve filmu pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího 
filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny 
galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí 
prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti... Vstupné 90 
Kč. Mládeži přístupné.

pátek 14. září ve 20 hod. 
film Česko – komedie, drama (2018), 91 min.        KLUCI Z HOR
Film vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce se svým synov-
cem, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby mezi nimi 
vzniklo pouto přátelství. To je vystaveno zkoušce ze strany těch, kteří 

se je snaží z různých důvodů od 
sebe  rozdělit, a to za jakoukoli 
cenu. Hrají M. Dejdar, J. Lábus, 
E. Vejmělková, L. Termerová 
a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži 
do 12 let nevhodné.

pátek 28. září ve 20 hod.
film Česko - komedie (2018), 90 min.                                  PEPA
Pepa je úředník žijící v obyčejném okresním městě a je tak trochu 
podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy. Pepa ví, 
že se musí něco změnit, a dokonce velmi dobře ví, co to „něco“ 
je. Jenže cesta k cíli bývá někdy velmi trnitá... Hrají M. Suchánek, 
P. Špalková, F. Blažek, A. Stropnická, J. Kohák a další. Vstupné 80 
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 29. září ve 20 hod.
film Francie – komedie (2018), 107 min.   LÁSKA BEZ BARIÉR
Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. 
Snaží se svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je  tělesně 
postižený. Ale ta mu představí svou sestru Florence na invalidním 
vozíku, do které se zamiluje... Hrají F. Dubosc, A. Lamy. Vstupné 
90 Kč. Do 12 let nevhodné.

neděle 23. září v 15 hod.
film Česko – loutková animace (2018), 75 min. 

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Pat a Mat se přestěhovali do nových domů, kde na ně  čekají nové 
kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problé-
mem... Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 27. září ve 20 hod.
film Polsko – režie Malgorzata Szumowska (2018), 91 min. TVÁŘ
Hlavní hrdina Tváře – maloměstský podivín a excentrik Jacek – 
miluje heavy metal, svoji holku, malé auto a svého psa. Pracuje 
na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší socha Ježíše na světě. Když 
jej nečekaně zmrzačí tragická nehoda, obrátí se k němu oči celé 
země – Jacek se totiž stane prvním občanem Polska, který pod-
stoupí transplantaci obličeje. Tvář je odpoutaná, nekonvenční baj-
ka o vnitřní síle a kráse, která virtuózně kloubí realismus, fantazijní 
prvky a černý humor.
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Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186, 725 826 122

www.knihovna-se.cz
Otevírací doba: 

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

od 7. 9. do 3. 10.                                              VÝSTAVA

Radostvoření
výstava kreseb Stanislava Juhaňáka

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 7. 9. 
2018 do 3. 10. 2018.

„Kreslím proto, že mě to baví, a že jsem ten dar dostal :-). Kreslil 
jsem i dřív, ale teprve když jsem si chtěl doplnit vzdělání a za-
čal v padesáti studovat teologii, na přednáškách jsem si kreslil 
do poznámek obrázky. A protože jsem ve škole strávil čtyři roky, 
postupně se vylepšovaly. Doma jsem ve volných chvilkách vždy 
pár minut kreslil a kreslil, až jsem za týden nebo měsíc nakreslil 
obrázek. Někdy jsem se na něj podíval a jen jsem poděkoval Pánu 
Bohu. Když začínám kreslit, málokdy tuším, co z toho bude a do-
cela často jsem sám překvapený. Snažím se ale vidět a kreslit to 
hezké, hledat krásu v lidech, událostech a věcech, protože život je 
tak zábavnější. A protože dar tvořit nedostáváme jen pro sebe, ale 
především pro druhé, jsem rád, že se s vámi o něj mohu podělit.“

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 září: Skloňování slov cizích a přejatých.

úterý 11. září od 19.30 hod.                LISTOVÁNÍ

Kluk z kostek (Keith Stuart)
LiStOVáNí v podání Tomáše Drápely, 

Věry Hollé a Pavla Oubrama

Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. 
Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. 
Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez po-
moci nedokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se 
synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat a 
navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, 
kostku po kostce dát znovu dohromady?

-  knihu v roce 2017 vydalo v překladu Johany Eliášové naklada-
telství Plus ze skupiny Albatros Media

Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

pátek 14. září od 18 hod.

Nový klub v knihovně: PÁTEČNÍCI
 
Setkáváte se rádi se stejně naladěnými lidmi?
Diskutujete rádi?
Čtete rádi?
Zajímá vás místo, kde žijete?
Zajímáte se o výrazné osobnosti našeho regionu?
Není vám lhostejno, jak u nás žijeme?
Pokud jste si na některou z otázek odpověděli ANO, přijďte do 

knihovny a pokusíme se o spoluvytvoření nového diskuzního 
klubu. Tato první schůzka je informativní. Od října bychom rádi 
zahájili pravidelná setkávání v novém diskuzním klubu nazvaném 
PÁTEČNÍCI.

sobota 15. září od 13 hod. na stadionu Tatran Sedlčany

Netradiční setkání čtenářů a spisovatelů:

Fotbálek aneb Loučení s létem počtrnácté

Již počtrnácté se setkají ryze amatérské a sportem příliš „nepo-
líbené“ týmy. 

Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čtenář-
ská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském stadionu 
(spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které se určitě 
přijďte podívat. Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a sa-
mozřejmě proběhne i netradiční autogramiáda. Všechno v duchu 
fair play. Přijďte si nechat podepsat své oblíbené autory a pobavit 
se s námi. 
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Kluby v komunitním centru
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý a od nového 
školního roku zase zahájí svoji činnost. 

Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 
první schůzka po prázdninách se uskuteční v neděli 30. 9. 2018 

od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: 
první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 3. 9. 2018 

od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Klub Mnémé): 
první schůzka po prázdninách se uskuteční ve středu 3. 10. 

2018 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: 
první schůzka klubu se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 od 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): 
první schůzka po prázdninách se uskuteční v úterý 2. 10. 2018 

od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 
první schůzka po prázdninách se uskuteční v sobotu 6. 10. 2018 

od 9 hod.
Patchworkový klub: 
první schůzka po prázdninách se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 

2018 od 15 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 
od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 
10. 9. 2018 od 16 hod. Klub pracuje zdarma a přihlásit se můžete 
v knihovně u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen. 

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 5. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky Eduarda Petišky.

Pondělí 10. 9. 2018 od 10 hod.
Povídání o pejskovi a kočičce – program pro rodiny s menšími 

dětmi na motivy stejnojmenné knihy Josefa Čapka.

Středa 12. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky Eduarda Petišky.

Středa 19. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky Eduarda Petišky.

Pondělí 24. 9. 2018 od 10 hod.
Ptáci odlétají na jih – výtvarná dílna pro menší děti a jejich 

rodiče. 

Středa 26. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky Eduarda Petišky.

Naše společná výstava

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. Někteří 
z vás se rozhodli o tyto příběhy podělit a zúčastnit se říjnové vý-
stavy v knihovně. Někteří z vás možná ještě váhají. Příběhy nemusí 
být dlouhé. Stačí zmínka, jak se k vám daný předmět dostal nebo 
co pro vás a vaši rodinu znamená. Také u nich nemusí být uvedeno 
jméno. Jedná se nám o předměty, kterým je okolo sta let. Mohou 
to být fotografie, hrnečky po babičce, obrázek nebo láhev od in-
koustu… Vašim nápadům se meze nekladou. 

Pokud se s námi rozhodnete podělit o své poklady (nebo jste 
se již rozhodli a přihlásili se v knihovně) a v měsíci říjnu je 
zapůjčíte na výstavu, přineste nám je v týdnu od 17. do 22. 9. 
2018 do knihovny.

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 3. 9. 
2018 do 8. 9. 2018. Přihlásit se může úplně každý, koho dané 
téma osloví. Předchozí studium není podmínkou. 

Přednášky začínají 1. 10. 2018 od 10 hod.
Téma semestru: České dějiny a jejich souvislosti II.

Trénování paměti:

Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 3. 9. 2018 do 
8. 9. 2018. Kurz bude otevřen pouze po naplnění a je určen pro 
všechny generace. 

Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO OPĚT S NÁMI?

Čas neúprosně utíká a my již podvanácté připravujeme Den pro 
dětskou knihu a s ním i letošní rekord. Celá akce se uskuteční 
v sobotu 1. 12. 2018 v odpoledních hodinách na sedlčanském ná-
městí. Tentokrát se pokusíme získat rekord na téma Nejvíce lidí 
s vánočním receptem (rukou psaným).

Tento úkol je určitě náročnější než ten loňský, kulichový. Přes-
to věříme, že se nás opět na náměstí sejde hodně. Je jedno, zda 
oblíbený recept přepíšete nebo nám dokonce přinesete ukázat váš 
sešit receptů. Může být dokonce i ilustrovaný (třeba vašimi dětmi 
či vnoučaty). Jedinou podmínkou Agentury Dobrý den Pelhřimov 
je velikost papíru (sešitu), a to od A6 do A3.

Toto téma je pro nás knihovnice jako dělané. Rozhodly jsme se 
tedy, že s vaší pomocí vydáme sedlčanskou knihu vánočních re-
ceptů. Můžete nám vaše kulinářské vánoční poklady nosit už nyní. 
My si je v knihovně okopírujeme. Samozřejmě budete mít mož-
nost nám recept předat i na náměstí, kde bude k dispozici scanner 
u našeho stánku.

Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby získali, 
můžete si je prohlédnout u nás ve studovně. 

Upozornění:
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před obchod-

ním domem slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ VYPŮJČENÝCH 
KNIH. Není tedy určen na dary. Ohledně darování knih kontaktujte 
pracovnice knihovny a domluvte se s nimi. 
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Městské muzeum Sedlčany
Tyršova 136, 264 01 Sedlčany

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

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

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

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

AKCE MUZEA - ZÁŘÍ 2018
do pátku 14. září                                     VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a fórum Kostky.org Vás zvou na vý-
stavu

SVĚT Z KOSTEK
Modely reálných i fiktiv-

ních budov, vozidel a další.
Vystavené modely po-

cházejí z dílen sběratelů 
a fanoušků stavebnice 
LEGO. Součástí výstavy 
je hrací koutek pro děti 
i další fanoušky stavebnice 
LEGO.

Výstavu můžete navští-
vit do pátku 14. září.

Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME:
Večer při svíčkách: THE DOKK - hudební trio – pátek 19. října od 
19 hodin.

VE STÁTNÍ SVÁTEK v pátek 28. září 
je MUZEUM OTEVŘENÉ od 9 do 16 hodin.

od čtvrtka 20. září do 25. listopadu                                      VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci se sběratelkou Mile-
nou Drtinovou pořádá výstavu

SEDLČANY ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Zajímá vás, jak před sto lety, v době vzniku československého 

státu, vypadaly Sedlčany? Koho jste mohli tehdy potkat na ulici? 
Kdo ovlivňoval veřejné dění?

Zažijte v muzeu atmosféru první republiky.
Výstavu doplní 

předměty ze sbír-
ky Mileny Drtinové 
coby věcné vzpo-
mínky na časy, 
kdy ženy byly 
opravdovými dá-
mami a muži pra-
vými gentlemany.

Výstavu můžete navštívit do neděle 25. listopadu.
Vstup zdarma.



HISTORIE

Z kroniky
města
Zápisky kronikáře Jana Pavelky

Cechy byla společenství řemeslníků, která há-
jila zájmy a práva svých členů, starala se o kva-
litu služeb a výrobků a měla na starost přijímání 
a vyučení nových tovaryšů. Podle stanov z roku 
1408 jeden takový cech sdružoval v Sedlčanech 
mlynáře, pekaře a perníkáře. Ten, kdo se chtěl stát 
samostatným mlynářem, musel v rámci závěrečné 
zkoušky vlastnoručně vyrobit všechny nezbytné 
součásti mlecího zařízení (vodní kolo, hřídel, 
čelník, pastorek a lícní kolo) a musel opracovat 
a osadit mlýnský kámen.

Zvláštního společenského postavení se dostá-
valo v poddanských dobách „pánům otcům“, tedy 
mistrům, kteří hospodařili na panských mlýnech. 
Nejenže se mlynáři ve službách šlechtice dostá-
valo jistého stupně vzdělání, aby mohl patřičně 
zaznamenávat množství přijatého obilí a vydané 
mouky, ale navíc měl mlýn pod záštitou vrchnosti 
vždy zajištěný příjem. Teprve roku 1789 byl zru-
šen přímus mlýnský – nařízení, z něhož vyplývala 
všem poddaným daného panství povinnost mlít 
mouku výhradně v příslušném panském mlýně.

Griespekova instrukce z druhé poloviny 16. 
století upravuje kromě tohoto výsostného po-
stavení panského mlýna ještě další pravidla, na 
jejichž dodržování mají dohlížet úředníci pověření 

Lidová řemesla: Mlynářství

Na veřejné schůzi konané 5/6 1953 v r. g. v 
Sedlčanech na thema O vysídlení Sedlčan, jsem 
se prvně dozvěděl o zápisu v kronice, který pro-
vedl p. uč. Pavelka. Zápis neodpovídá skutečnosti 
a prosím, aby byla zapsána tato oprava:

V zápise uvedená stať: „Tak na př. se částeč-
ně odstěhovali čepičář Chlum do Petrovic, uči-
tel Spálenský do Kamýka a Měštic, obchodník 
V. Smrčka do Petrovic, starosta Jan Smrčka do 
Sedlce. Stěhování starosty je občany kritisováno, 
že jako představitel obce utíká první. „Roznesla se 
totiž zpráva, která vyšla ze ‚stálé četnické hlídky‘, 
že čím se obyvatelstvo dříve vystěhuje, tím lépe, 
že by se mohlo stát, že stěhování svršků bude za-
kázáno.“

Starosta Jan Smrčka jako obchodník kůžemi 
a řemeslnickými potřebami, obdržel od Hospo-
dářské správy maloobchodu v Praze dne 4. 6. 
1943 písemný příkaz, že musí se postarat ihned 
o přestěhování uskladněného zboží, které bylo 
obhospodařováno do území, které SS Gebiet ne-
zabírá. Na základě toho sjednal náhradní prodejnu 
v Sedlci, kam zboží přestěhoval a nechal je ihned 
pojistit, protože sám ještě zůstal v Sedlčanech. 

Přestěhování bylo spojeno se 
zákrokem SSmanů, protože 
chtěli, aby kůže aj. zboží zde 
zůstalo pro jejich potřebu. Ale 
na příslušné intervence mu-
selo být zboží propuštěno pro 
potřebu českého obyvatelstva, 
neboť oddíly SS byly dostateč-
ně zásobovány.

17. července se vdávala 
jediná dcera Smrčkova za uči-
tele Hellera a stěhovali se ze 
Sedlčan. Teprve potom dne 
3. srpna 1943 se vystěhoval 
starosta Smrčka, který jako 
živnostník měl lhůtu stanove-
nou do 31. července, ale i tu 
překročil.

Taková jest pravda a sku-
tečnost a kritika útěku starosty 
Jana Smrčky jako prvním byl 
jen pouhý nedoložený klep, 
tak jako celá řada jiných po-
vídaček.

Lituji jen, že p. učitel Pavelka si nedal tolik 
málo času, aby se mne osobně pozeptal, jak věc 
skutečně byla. Přeji si opravu proto, aby mým 
potomkům někdy v budoucnosti nebyla vytýkána 
zbabělost jejich předka, která v daném případě 
je hanlivá dvojnásobně. Uznávám, že jsem si to 

Jednoduše zdobená dřevěná ferule se soustru-
ženou rukojetí sloužila jako reprezentativní znak 
mlynářského cechu, žezlo cechmistra.    

Cechovní pečetidlo nese text „Společnost mly-
nářů, pekařů, perníkářů a voskářů v Selčanech“ 
– povšimněme si vynechaného d v názvu města.

Jan Smrčka, starosta Sedlčan v letech 1938–1943.

dozorem: počet osob při mlýně nemá překročit 
8, aby čeládka zbytečně nezahálela; mlýnskému 
mistru i tovaryšům se vyhrazuje právo nahlásit 

zavinil sám, že jako plnoprávný občan jsem se 
do vyložené kroniky nepodíval. Ale bylo a je tolik 
práce po vyhnání SSmanů a v novém budování 
socialistické republiky, že i my starší jsme plně 
zapojeni.

Děkuji za vyhovění. Jan Smrčka

úředníkovi zloděje či povaleče, aby mohla být 
dále věc řešena soudně; při každém mlýně musí 
být kvůli nebezpečí požáru zaměstnán smetiprach 
k úklidu mouky spadnuvší na zem dříve, než se 
zanese na těžko přístupná místa.

Sedlčanský cech mlynářů, pekařů a perníká-
řů se později rozdělil na pekařské a mlynářské 
společenstvo, každé se samostatnou správou, 
přesto však zůstalo několik mlynářů, kteří se opět 
s pekaři ve městě spojili. Partnerství obou profesí 
přetrvalo až do vzniku odborného společenstva 
mlynářů v sedlčanském okrese.

                                                           Pavel Žak



RŮZNÉ

Členové smíšeného pěveckého sboru Záboj 
Sedlčany věnují v úterý 25. 9. od 17 hod. pietní 
vzpomínku svému prvnímu praporečníkovi Jose-
fu Škvoreckému, který byl v roce 1862 jedním ze 
zakládajících členů Záboje a působil v této čestné 
funkci téměř čtyřicet let. Na sedlčanském hřbitově, 
u hrobového místa s ostatky příbuzných známé-
ho spisovatele Josefa Škvoreckého, které město 
nechalo opravit, zazní v podání sboru několik li-
dových písní, dále modlitba kněze Stanislava Zá-
potockého a zástupci města a Záboje připomenou 
krátce některá historická fakta vážící se k rodině 
Škvoreckých a vzniku Záboje.          Marie Břeňová

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 91/2014-2018 dne 25. července 2018

(dokončení - začátek textu před kulturním kalendářem)

předložena k projednání Radě města Sedlčany nejpoz-
ději dne 21. září 2018); (RM 91-1563/2014-2018);

▪ Ing. Vojtěchu Hlaváčkovi, tajemníkovi Městského 
úřadu Sedlčany, a to v součinnosti s Odborem inves-
tic, připravit Zadávací dokumentaci na zakázku malé-
ho rozsahu na dodávky služby pod názvem „Datové 
a hlasové služby pro město Sedlčany“, zadávané dle 
vnitřního předpisu č. 2 / 2014 pro zadávání veřejných 
zakázek v úplném a účinném znění a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, a to dle projednaného obsahu předmětu zakázky 
(RM 91-1564/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Úseku IT podpory, 
bezodkladně zajistit objednávku a instalaci USB toke-
nů, prostřednictvím kterých budou dnem 19. září 2018 
nově u zabezpečených služeb ověřovány přístupy, 
oprávněnost užívání a k listinám připojovány elektro-
nické podpisy zhotovitele, případně podpisy za úřední 

výkon odpovědných osob (RM 91-1565/2014-2018).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ realizovat výkup definované části pozemku zasta-

věného objektem obecního domku v osadě Solopy-
sky, který je ve vlastnictví města Sedlčany, postavený 
na parc. č. st. 14 ve vlastnictví fyzické osoby, a to za 
účelem sjednocení vlastnictví a bezproblémového vý-
konu vlastnických práv (v souboru výroků usnesení 
RM 91-1549/2014-2018);

▪ odložit rozhodnutí ve věci Žádosti privátního 
investora o koupi pozemků ve vlastnictví města 
Sedlčany, lokalita ulice Tyršova, územně plánovací 
dokumentací určena pro výstavbu bytových domů, 
to do doby ustanovení nového Zastupitelstva města 
Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 (RM 91-
1551/2014-2018);

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schvá-
lit soubor nových Žádostí subjektů, uplatněných v ob-
dobí 05/2017 – 07/2018, které by byly předmětem 
Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany, včetně 
navržených a předložených nezbytných úprav v návr-
hu, a to dle dokumentu, který pro jednání vypracoval 
úřad územního plánování (RM 91-1554/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s předloženým, doplněným a upraveným ná-

vrhem studie Městského parku Sedlčany, vypraco-
vaným subjektem ATELIER 8000, spol. s. r. o., se 
sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice; 
IČO 46680543, který je zpracován pro lokalitu Sedl-
čany, ulice Tyršova (prostor za objektem Nemocnice 
Sedlčany), a to v předloženém zobrazení předmětu 
a obsahu (RM 91-1555/2014-2018);

▪ s postoupením uživatelských práv založených ve 
prospěch společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. 
o., se sídlem Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 161, 264 
01 Sedlčany; IČO 26429683, a to postupem limito-

vaným konsolidovaným zněním Nájemní smlouvy, 
s využitím ustanovení článku 8, odst. 8.1.1 „Ostatní 
ujednání“, podle kterého lze vydat pronajímatelem 
předchozí souhlas s postoupením uživatelských práv, 
pro žádaný případ společnosti Vidia-Diagnostika, 
spol. s. r. o., se sídlem Vestec, Nad Safinou II/366, 
252 42 Vestec; IČO 41194811, a to za účelem rozší-
ření provozu laboratoře pro odběry krve o jednu míst-
nost a přístupovou chodbu v objektu Sedlčany č. p. 
160, s podmínkou, že rozsah stávajících služeb plicní 
ambulance bude zachován a k tomuto účelu budou 
využity v uvedeném objektu jiné vybrané prostory 
(RM 91-1557/2014-2018);

▪ s převodem finančních prostředků v povolené 
výši 32.757,00 Kč z Rezervního fondu organizace do 
Fondu investičního, kterým bude pro účely dalšího 
využití na účtu Fondu investičního zajištěna potřebná 
částka ve výši 182.355,00 Kč, a to pro případ příspěv-
kové organizace města Sedlčany, Městské knihovny 
Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 
71294694. Převod je činěn za účelem pokrytí náku-
pu sedacího nábytku podle zajištěné nabídky firmy 
FORM, spol. s r. o., se sídlem Poručíka Hoši 512/2A, 
747 11 Kozmice u Hlučína; IČO 43964532 (RM 91-
1561/2014-2018);

▪ s přijetím dotace ve výši 100.000,00 Kč pro 
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvkovou 
organizaci města Sedlčany, na rok 2018 ze zdrojů 
Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy pa-
mátek – oblast Podpora kultury (Žádost č. KUL/
KUL/033512/2018), a to na základě ustanovení zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, postupem podle příslušných 
ustanovení zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (RM 91-1562/2014-2018).

Středoškolská odborná 
činnost (SOČ) je prestiž-
ní soutěž s mnohaletou 
tradicí. Mezi 18 soutěžními 

obory si každý student může vybrat své téma. Sou-
těž hodnotí zejména schopnost samostatné práce 
a je vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního 
institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Studentka gymnázia Lada Pešková postoupila 
do celostátního kola z kola krajského, které pro-
běhlo v Kladně. Práci nazvala Čelem ke slunci 
– Mladí pomáhají. Pod vedením paní profesorky 
Drahomíry Grinové se v teoretické části věnovala 
problematice spinální muskulární atrofie. V rámci 
praktické části odborné práce Lada za pomoci ro-
diny, kamarádů a dalších ochotných pomocníků 

Úspěch v celostátní přehlídce s mnohaletou tradicí
uspořádala benefiční koncert pro malou Izabelku 
trpící spinální muskulární atrofií, který se uskuteč-
nil ve Vysokém Chlumci. Na krajskou přehlídku 
svou práci Lada obohatila ještě o druhou bene-
fiční akci, Chichtyóza fest 2017, benefice na pod-
poru spolku Ichtyóza, který pomáhá lidem trpícím 
kožním onemocněním. Výtěžek z akce byl využit 
na nákup důležitých krémů pro pacienty trpící ich-
tyózou a na šíření informací o tomto onemocnění.

Celostátní přehlídka SOČ se konala v Olo-
mouci. Přehlídky se zúčastnilo téměř 300 autorů 
nejlepších prací SOČ z celé České republiky, kteří 
uspěli v krajských přehlídkách soutěže a byli do-
poručeni k postupu do celostátního finále. Hosti-
telskou školou přehlídky bylo Slovanské gymná-
zium v Olomouci. Na její přípravě a realizaci se 
ale podílely i další organizace, především fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. Přehlídku vý-
znamně finančně podpořil Olomoucký kraj.

Lada Pešková získala v této celostátní soutěži 
krásné 5. místo a i nadále se věnuje aktivitám, 
které navazují na předchozí práci. Po zdařilém 
festivalu Chichtyóza bude následovat druhý roč-
ník, který proběhne 1. září v parku na Červeném 
Hrádku. Veškeré finance získané na tomto festiva-
lu poputují na podporu domácího hospice „Kříd-
la“, který nově vzniká v Sedlčanech a bude v září 
otevřen.

Za veškerými těmito počiny je velký kus práce, 
hodně odhodlání, vytrvalosti a spolupráce, a proto 
děkujeme všem, kdo se na přípravách a realiza-
cích podílel a jsme velmi rádi, že se podařilo pro-
pojit teorii s praxí a proměnit vše v dobré skutky.

G a SOŠE Sedlčany

Záboj vzpomene na svého 
praporečníka



VOLBY

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Sedlčany
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji
                                                   
1. Volby do Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční: 

v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dále
v sobotu dne 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin, 

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova, Kapitána Jaroše, Šafaříkova,
náměstí T. G. Masaryka, Novoměstské náměstí, Kňovická;

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Městského muzea Sedlčany, Tyršova č. p. 136, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: ul. Za Nemocnicí, Sukovo náměstí, Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Husova, Kodicillova, Nademlýnská, U Roudného, 
Hasičská;

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, klubovna č. 29, Havlíčkova č. p. 514, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Stínadlech, Na Severním sídlišti, Pod Hřbitovem, U Kulturního domu, U Školky, 
U Háječku, Profesora Plavce pouze č. p. 1273;

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, „Červený salonek“, Havlíčkova č. p. 514,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Potůčku, Na Severním sídlišti I., II., III., Profesora Plavce;

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Domova Sedlčany (Domov pro seniory), U Kulturního domu č. p. 746, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: pro voliče z Domova Sedlčany;

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Středního odborného učiliště Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 364, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, 
Víta Nejedlého, Sokolovská, Západní, Jižní Svah, Ke Hvězdárně; 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, Karla Hynka Máchy, Sadová, Primáře Kareše, Tyršova, 
část Nádražní (č. p. 84, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 106, 108, 110, 113 a 295), Komenského náměstí, Podsadová, Luční, Obchodní, Votická, Příbramská;

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, Nádražní č. p. 336, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, 
Potoční, Lhotecká, Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (č. p. 101, 377, 902, 903, 904, 906, 908, 912, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 
921, 924, 925, 929), Na Morávce, Pod Lesíkem, Hermovo pole;

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově užívané MěÚ Sedlčany v Solopyskách č. p. 28, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Solopysky;

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově hasičské zbrojnice Třebnice č. p. 59 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Třebnice a Štileček;

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Libíni č. p. 6, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Sedlčany, místní část (osada) Libíň, Doubravice, Ústupenice;

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Sestrouni č. p. 10, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Sestrouň, Zberaz, Hradišťko; 

ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově MěÚ Sedlčany v Oříkově č. p. 37, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Oříkov.

3. Prokázání totožnosti:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovní pasem České republiky, jde-li 
o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

4. Distribuce hlasovacích lístků:
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, 
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

5. Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad (Městský úřad Sedlčany: Bc. Petra Kuncová, e-mail: kuncova@mesto-sedlcany.
cz a pí Dana Čížková, e-mail: cizkova@mesto-sedlcany.cz) a v den hlasování okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 Ing. Jiří Burian, starosta města



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

V září na večerní obloze budou k vidění všech-
ny planety kromě Merkura, kterého nalezneme na 
ranní obloze. Brzy po soumraku zapadá Venuše, 
která dosáhne 21. 9. své největší jasnosti -4,6 
mag., ale na denní obloze ve 13 hod. V daleko-
hledu můžeme spatřit výrazný srpek jasně zářící 
planety zahalené do bílých mraků.

Nad jihozápadním obzorem se postupně vystří-
dá Jupiter se Saturnem a Marsem. Pokud budou 
dobré pozorovací podmínky, svůj kotouček uká-
že i Uran a Neptun, který bude mít podobu jasné 
hvězdy. V začínajícím podzimním období bude 
Mléčná dráha vystupovat z jižního obzoru v sou-

hvězdí Střelce a přes souhvězdí Orla, Šípu a Liš-
tičky dosáhne v zenitu k Labuti. Odtud přes Ještěr-
ku a východní část Cefea pokračuje ke Kasiopeji 
a nad severním obzorem se Mléčná dráha schová 
za Persea a jasnou Capellou ze souhvězdí Vozky.

Severozápadní část oblohy nabídne tři v daleko-
hledu výrazné galaxie. M51 v Honicích psech po-
blíž oje Velkého vozu a galaxie M81 a M82 za zadní 
částí Velkého vozu. Severovýchodní části oblohy 
bude dominovat M31, Velká mlhovina v Andro-
medě spolu s M33 ze sousedního souhvězdí Troj-
úhelník. K pozorování galaxií musí být velmi dobré 
podmínky bez rozptýleného světla Měsíce. Po-
dobně jako pro pozorování planetárních mlhovin, 
ze kterých si vybereme M57 v Lyře a M27 v Liš-
tičce. Lépe jsou viditelné kulové hvězdokupy M13 
a M92 v Herkulu a M15 s M2 nad jihovýchodním 
obzorem.

Pozorovací program 
pro veřejnost na září:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 20 do 23 hod.

Měsíc – Na páteční večerní obloze 14., 21. 
a 28. 9. První čtvrť 17. 9. a úplněk 25. 9.

Planety – Merkur na ranní obloze, Mars v prv-
ní polovině noci, Venuše počátkem měsíce velmi 
nízko nad západním obzorem, Jupiter večer nízko 
nad západním obzorem, Saturn večer nad jihozá-
padním obzorem, Uran s Neptunem viditelný po 
celou noc. (Zdroj: Hvězdářská ročenka 2018).

Ostatní objekty – Galaxie, planetární mlhovi-
ny, hvězdokupy a další zajímavá seskupení hvězd.

František Lomoz

Během letních měsíců probíhaly na Gymnáziu a SOŠ ekonomické 
v Sedlčanech intenzivní stavební práce. Po předchozích jednáních 
Středočeský kraj uvolnil ze svého rozpočtu prostředky na provedení 
druhé etapy výměny oken v budově školy. 

Ve výběrovém řízení administrovaném odborem krajského investora zvítězila  svou nabídkou stavební 
společnost MANABAU s.r.o. Špatný stav řady oken školy vedl k výrazným energetickým ztrátám, během 
výuky ve třídách směrem do ulice rušil žáky dopravní provoz. Vedení školy věří, že na současné práce 
naváže závěrečná etapa v příštím kalendářním roce, kdy by se měla měnit okna šaten a několika zbýva-
jících učeben v přízemí.  

Výměnou oken práce na rekonstrukci školní budovy nekončí. Škola si nechala rovněž vypracovat 
kompletní projektovou dokumentaci, která výhledově počítá se zateplením fasády a rekonstrukcí stře-
chy. Vedle toho škola začala díky podpoře zřizovatele rovněž pracovat na postupné renovaci školní 
počítačové sítě.

Kromě zlepšení komfortu jednotlivých tříd  se žáci  mohou od září těšit na zcela novou koncep-
ci školního bufetu, který převzala mladá firma Designexfood s.r.o. se svým projektem Refresh bistro. 
Provozovna prošla již během léta 
výraznou proměnou. Rozšíří se 
sortiment nabízeného zboží i pro-
vozní doba.  

Oslovili jsme také firmu Moos 
s.r.o Osečany, která podle našich 
požadavků navrhla a realizovala 
logo a označení vstupu do školy, 
ale i logo školy, které zdobí vnitř-
ní prostory.

Věříme, že uvedené změny 
zpříjemní  studentům po letních 
prázdninách zahájení  nového 
školního roku.          Vedení školy

                  G a SOŠE Sedlčany

Budova G a SOŠE v září uvítá studenty v novém
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek 
Hosin Sool otevírá další školní rok! Přijďte 
si zacvičit tradiční korejské bojové umění 
taekwon-do! 

Máme nejširší nabídku tréninků v Čechách, mi-
nulý rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit 
celkové vítězství Mistrovství České republiky.

V letošním prvním kole závodů Středisek ta-
lentované mládeže, konaném v červnu, jsme se 
opět umístili jako nejlepší s celkovým ziskem 29 
zlatých medailí. Tentokrát zde závodilo rekord-
ních 210 účastníků bojujících za pět středisek, 
mezi nimiž své umístění získal i Zdeněk Vlásek 
ze Sedlčan v podobě jedné bronzové medaile za 
sportovní boj. 

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 během celého roku, jen 
u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (do-
bok, lapa, chrániče) zdarma. 

Proto neváhejte a zacvičte si s námi v SOU 
města Sedlčany pod vedením Tomáše Dvořáka. 
Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků na-
vštivte náš web na tkd.cz. Zároveň bychom tímto 
chtěli poděkovat městu Sedlčany za granty, jež 
nám byly darovány pro podporu naší školy. 

                  Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Začněte nový školní rok 
s bojovým uměním taekwon-do



Poděkování žákům z 2. ZŠ Propojení Sedlčany, 1. ZŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlča-
ny za vzornou reprezentaci školy a města Sedlčany ve školním roce 2017/18.

V minulých týdnech byla firmou Údržba silnic s. r. o. realizována stavba chod-
níku ve Votické ulici.




