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V březnu byla v městské knihovně vyhlášena soutěž Čtenář roku 2018 (tentokrát se hledal nejmladší čtenář). V Sedlčanech a ve Středočeském kraji zvítězila 
Eliška Dvořáková ze Sedlčan (*16. 6. 2014) a postoupila tak do celostátního kola. Eliška přišla s maminkou, tatínkem a babičkou. Dárky a diplomy jí za 
město Sedlčany, knihovnu a SKIP předal místostarosta Ing. Miroslav Hölzel a ředitelka knihovny Blanka Tauberová. Po této slavnostní chvíli již přišla zábava. 
Knihovnice Jana a Alena odvyprávěly některé z mnoha pohádek o Honzovi a pak se pekly opravdové buchty „Honzovky“.



Setkání s motokrosovou legendou 
Antonínem Baborovským

Již podruhé si žáci 1. ZŠ vysoutěžili  účast na Olympijském festi-
valu, tentokrát v Brně v době konání ZOH v Pchjongčchangu.  

Před čtyřmi lety si zasportovali v Praze na Letné během ZOH v Soči.
Škola se již několik let zapojuje do celorepublikového projektu „Česko 

sportuje“, jehož hlavními koordinátory jsou učitelé TV na 1. ZŠ. Všichni žáci 
během roku v hodinách tělocviku plní Sazka Olympijský víceboj a v roce 
olympiády je zadán ještě úkol speciální.

Letos si škola měla vybrat českého olympionika a libovolně ztvárnit jeho 
úspěch na zimní olympiádě. Naší inspirací se stala Eva Samková, kterou na 

fotografii ztvárnila 
Petra Cihelková ze 
7. B. Za odměnu do 
Brna odjelo čtyřicet 
žáků se třemi učiteli 
brzy ráno v pátek 23. 
2. Program v Olym-
pijském parku jim byl 

připraven skutečně na míru. Mohli si vyzkoušet tradiční i netradiční sporty.
Nejprve si naši kluci a děvčata zasportovali v bruslařském a běžeckém 

koridoru, pak na biatlonové střelnici. Následně si pomocí hrací karty mohli 
vybrat z dvaceti stanovišť a ozkoušet si například skoky na lyžích z mobilního 
můstku, snowboarding, freestyle lyžování, start na skeletonu, saních nebo 
čtyřbobu.

Děti se také setkaly se snowboardingovým olympionikem Petrem Horá-
kem a na úplný závěr obdržely za své 
výkony diplomy a medaile. Všichni se 
vraceli sice unaveni, ale velmi spoko-
jeni z příjemně prožitého dne.    

                               Libor Novotný

Žáci 1. ZŠ Sedlčany na 
Olympijském festivalu v Brně

V neděli 4. března odpoledne se v prostorách sedlčanského mu-
zea konalo setkání s Antonínem Baborovským, významnou posta-
vou československého motokrosového sportu sedmdesátých let 
20. století. 

Na programu bylo představení filmového dokumentu, mapujícího spor-
tovní kariéru tohoto významného závodníka. Hlavním kmotrem dokumentu 
byl Baborovského sportovní kolega a bývalý úspěšný motokrosový závodník 
Jaroslav Falta. Výraznou závodní kariéru Antonína Baborovského nám při-
pomněl moderátor akce Vladimír Voráč. Setkání, které organizoval Autoklub 
RAC Sedlčany a Veterán klub Sedlčany, se zúčastnilo 40 pozvaných hostů.

PLACENÁ INZERCE



ÚVODEM

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 81/2014-2018 dne 21. února 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. února 2018 (RM č. 
80/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 81-1340/2014-2018);
▪ zprávu a činnosti a plnění zadaných úkolů 

spojených se správou majetku města Sedlčany, 
který tvoří komplex sportovních areálů a zařízení 
a kterou přednesl s vybranými hospodářskými 
a dalšími statistickými ukazateli a údaji pan Pavel 
Bednář, ředitel příspěvkové organizace Sportovní 
areály Sedlčany (RM 81-1341/2014-2018);
▪ navrhované rozhodnutí ředitelky Školní jídel-

ny 2. základní školy Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 
01 Sedlčany, činěné na pokrytí zvýšených provoz-
ních nákladů za rok 2017 se zapojením Rezerv-
ního fondu tvořeného příspěvkovou organizací 
pro takovéto případy ve výši 47.903,56 Kč, neboť 
výnosy z prodeje služeb nedosáhly předpokladu 
roku 2017 (RM 81-1350/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku mezi 

městem Sedlčany, jako pronajímatelem a Čes-
kou poštou, s. p., jako nájemcem, a to na dobu 
určitou v délce trvání 20 let, tj. do dne 31. pro-
since 2038, za účelem vybudování bezpečnější-
ho bezbariérového přístupu (nájezdové rampy) 
objektu pobočky České pošty, s. p. v lokalitě 
ulice Nádražní, s tím, že pronajímatel přenechává 

nájemci do nájmu část pozemku parc. č. 218/3 
o výměře 25,50 m2 za jednotkovou cenu 10,00 Kč/
m2/rok, tj. celkem 255,00 Kč/rok, a to za dalších 
podmínek ve smluvním ujednání uvedených (RM 
81-1342/2014-2018);
▪ v souladu s dříve uzavřenou Nájemní smlou-

vou označenou č. 045419-000-00 ze dne 28. květ-
na 2012, kterou spolu uzavřeli město Sedlčany, 
jako pronajímatel a T-mobile Czech Republic, a. 
s., jako nájemce, navýšení nájemného za pronájem 
části pozemku parc. č. 186/1 o výměře 100 m2 v k. 
ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany (pozemek 
užíván za účelem umístění nadzemního telekomu-
nikačního vedení včetně opěrného bodu v Dešt-
ně), a to o 2,5 %, což představuje míru inflace vy-
jádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za rok 2017. Nájemné nyní 
činí 102.808,00 Kč/rok (RM 81-1343/2014-18);
  ▪ Žádost Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany 
II (SDH II) o užívání vymezeného veřejného pro-
stranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
a to za účelem pořádání akce „Dětského hasičské-
ho dne 2018“, která se uskuteční dne 5. května 
2018 v době od 11:30 hodin do 17:30 hodin. 
V souladu s ustanovením článku 8 odst. 1) písm. 
c) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 
5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, je tato akce osvobozena od místního 
poplatku (RM 81-1344/2014-2018);
▪ navrhovaný podnájem bytu velikostní katego-

rie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese bytového 
domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedl-
čany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, 

a to na dobu určitou do dne 31. prosince 2018 
(smluvní ujednání); (RM 81-1345/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 
č. p. 791 (ubyt. jednotka č. 2/III. patro), a to na 
dobu určitou, tj. ode dne 1. března 2018 do dne 
30. června 2018 (RM 81-1346/2014-2018);
▪ návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/pří-

spěvku na poskytování sociální služby, tedy 
činnosti nebo souboru činností podle zákona 
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního začlenění nebo pre-
vence sociálního vyloučení, na rok 2018, evidenč-
ní číslo Smlouvy poskytovatele: S-231/SOC/2018, 
a to ze zdrojů Středočeského kraje. Výše dotace 
činí 940.000,00 Kč/rok 2018 (druh služby – pe-
čovatelská služba); (RM 81-1347/2014-18);
  ▪ z pozice výkonného orgánu města Sedlčany, 
převzít záštitu města Sedlčany nad pořádáním 
společenské a spolkové akce „Pálení čarodějnic 
2018“, která bude organizována a pořádána Sbo-
rem dobrovolných hasičů II Sedlčany, a to v místě 
sportovního areálu Sedlčanské kotliny (RM 81-
1348/2014-2018);
▪ Žádost Sboru dobrovolných hasičů II Sedl-

čany o finanční podporu na výchovu mládeže, 
preventivní činnost v oblasti požární ochrany 
a rozvoj hasičství, označenou č. j.: ST/3427/2018 
(RM 81-1349/2014-2018);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 

Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemci jsou 

(pokračování na další straně)

Vážení spoluobčané,
na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 26. února letošního roku byl přijat a schválen rozpočet města, usnesením č. 

242/2014-2018. Rozpočet pro tento rok je vyrovnaný, v příjmové a výdajové části ve výši 189,245 mil. Kč.
Při jeho sestavování jsme vycházeli z hlavních zásad: zachování struktury městského rozpočtu, vyrovnaného rozpočtu, z reálných 

příjmů v jednotlivých kapitolách a položkách, výdaje podle reálných a nezbytných potřeb města a jeho organizací, dodržení vztahu 
ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. Připomenu, že návrh rozpočtu byl 7. 2. projednán v Radě města, následně 
zveřejněn na úřední desce a stránkách města, projednán ve Finančním výboru a definitivně projednán 21. 2. opět v Radě města. 
Sestavení rozpočtu bylo projednáno s řediteli všech našich organizací a u příspěvkových organizací schválen již v prosinci loňského 
roku ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Sestavování městského rozpočtu je systémová činnost s postupným naplňováním 
volebního období.

Příjmy na r. 2018 jsou tvořeny třemi kapitolami. Nejvyšší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 60,4 %, nedaňové příjmy pak 10,2 %, kapitálové příjmy 
(prodej majetku) 2,4 % a zapojení dotací a rezerv 27,0 %. Celkové příjmy pro letošní rok jsou vyšší proti roku 2017 (schvalování rozpočtu) o 20 mil. Kč díky vyšším 
plánovaným výnosům daní o 14,7 mil. Kč a vyšším rozdílu mezi kapitálovými příjmy a rozdílu zůstatku na účtu v závěru roku 2017.

Výdaje na rok 2018 v prvé řadě preferují zachování provozu a činnosti všech městských organizací, od škol počínaje (9,7 mil. Kč), přes kulturu (14,0 mil. Kč), 
tělovýchovu (5,5 mil. Kč), technické služby (8,4 mil. Kč) či správu a opravy zůstatkového bytového fondu (4,8 mil. Kč). Z celkového rozpočtu města je počítáno na tyto 
organizace 22,4 % rozpočtu. Dochází k navýšení výdajů, ve srovnání s r. 2017, v oblasti sociálních věcí, ochrany a bezpečnosti a nejvíce pak v položce všeobecná 
veřejná správa o 13,7 mil. Kč. Důvodem je nařízení navýšení mzdových prostředků, nutnou modernizací IT systému a zavedení elektronizace ochrany osobních údajů. 
Přesto jsem velice rád, že „zbylo“ na opravy místních komunikací 8 mil. Kč, obnovu vodohospodářského majetku 3,8 mil. Kč a opravy, rekonstrukce stavebních objektů 
37,6 mil. Kč. V tabulkách rozpočtu města na r. 2018 jsou uvedeny podrobně jednotlivé položky příjmové i výdajové části. Jsem přesvědčen, že rozpočet byl sestaven 
zodpovědně a reálně. Případné změny budou řešeny v průběhu roku rozpočtovým opatřením, tak jak si je situace vyžádá.                         Ing. Jiří Burian, starosta města

Úvodník starosty města



USNESENÍ

osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve 
smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti 
za komunální odpad. Dar bude vyplacen na zá-
kladě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý 
schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 10 
případů činí jejich výše 8.000,00 Kč); (RM 81-
1351/2014-2018);
▪ předložené závěrečné vyhodnocení plnění 

tzv. „Plánu financování vodovodů a kanalizací 
města Sedlčany“ za rok 2017, který obsahuje po-
třebu a spotřebu prostředků vázaných na obnovu 
a opravy vodohospodářského majetku města 
Sedlčany, sestavené a předložené provozovatelem 
Městské vodovodní a kanalizační infrastruktu-
ry Sedlčany (společnost 1. SčV, a. s.); (RM 81-
1353/2014-2018);
▪ hlavního partnera města Sedlčany pro zajiš-

tění a provádění důstojných služeb pohostinství 
na akci Městské slavnosti ROSA 2018, kterým je 
na základě výběrového řízení firma spolupracující 
a zastupující Pivovar Lobkowicz, a to obchod-
ní společnost Rybička – MV, s. r. o., se sídlem 
Mladá Vožice, Janovská č. p. 471, 391 43 Mladá 
Vožice; IČ 01749536 (v souboru výroků usnesení 
RM 81-1355/2014-2018);
▪ se společností Rybička – MV, s. r. o., se sídlem 

Mladá Vožice, Janovská č. p. 471, 391 43 Mladá 
Vožice; IČ 01749536, která zastupuje Pivovar 
Lobkowicz, uzavřít smluvní ujednání za účelem 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 81/2014-2018 dne 21. února 2018

(dokončení z předchozí strany) zajištění a provádění důstojných služeb pohos-
tinství na akci Městské slavnosti ROSA 2018 (v 
souboru výroků usnesení RM 81-1355/2014-18); 
▪ tzv. „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 

a stížností“, tj. vnitřní předpis města Sedlčany,
a to s účinností dnem 1. dubna 2018 (v souboru 
výroků usnesení RM 81-1356/2014-2018);
▪ akceptaci nabídky doporučené k výběru doda-

vatele služeb společností GDPR Systems, s. r. o., 
podanou za účelem poptávky města Sedlčany na 
zajištění očekávaných činností a služeb pro město 
Sedlčany, včetně jeho organizačních složek, pří-
spěvkových organizací a obchodních společností, 
přijatou ve věci plnění nařízení Evropského par-
lamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (v souboru 
výroků usnesení RM 81-1357/2014-2018);
▪ se společností GDPR Systems, s. r. o. uza-

vřít smluvní ujednání na zajištění plnění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (v souboru výroků usnesení RM 81-
1357/2014-2018). 

Rada města Sedlčany vyjádřila souhlas: 
▪ s převodem nepotřebného hudebního ná-

stroje (digitální klavír, model Bohemia BDP 850), 
a to bezúplatně z vlastnictví a evidence majetku 
Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové 

organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 
428, 264 01 Sedlčany do vlastnictví a evidence 1. 
základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace, 
se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 
01 Sedlčany (RM 81-1352/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyjádřila předběž-
ný souhlas: 
▪ s budoucím připojením města Bystřice na tzv. 

„Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, které 
město Bystřice plánuje realizovat za účelem za-
jištění dodávek pitné vody pro veřejnou potřebu 
uvedené lokality, a to za bližších podmínek, které 
budou stanoveny po předložení projektové do-
kumentace investora provozovateli vodovodu, tj. 
Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., případně 
budou definovány správním řízením (v souboru 
výroků usnesení RM 81-1354/2014-2018).  

Rada města Sedlčany zrušila: 
▪ své dřívější usnesení označené RM 78-

1309/2014-2018, přijaté ve věci zamýšleného 
připojení města Bystřice na tzv. „Přivaděč pitné 
vody Benešov – Sedlčany“ pro zásobování obce 
pitnou vodou z tohoto zdroje (v souboru výroků 
usnesení RM 81-1354/2014-2018);
▪ vnitřní předpis pod názvem „Zásady postupu 

při přijímání a vyřizování stížností a petic došlých 
na Městský úřad Sedlčany v souladu se zákonem 
o obcích a zákonem o právu petičním“ ze dne 9. 
prosince 2002 (v souboru výroků usnesení RM 
81-1356/2014-2018).

Informace o zasedání a přijatých usneseních ze 17. zasedání Zastupitelstva 
města Sedlčany ze dne 26. února 2018; soubor anonymizovaných usnesení

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 11 samostatných usnesení, resp. 
specifických rozhodnutí, a to v následném 
členění:

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

Hölzelem, místostarostou města, o kontrole pl-
nění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany, které se konalo dne 11. prosince 2017, 
a to v plném rozsahu bez připomínek (usnesení 
239/2014-2018);
▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, místostarostou města, o jednání a čin-
nosti Rady města Sedlčany za uplynulé období 
v uzavřeném intervalu dní 12. prosince 2017 až 26. 
února 2018, ve kterém se v termínech dne 13. pro-
since 2017, dne 29. prosince 2017, dne 10. ledna 
2018, dne 24. ledna 2018, dne 7. února 2018 a dne 
21. února 2018 konala řádná zasedání tohoto or-
gánu města Sedlčany (usnesení 240/2014-2018);
▪ dokument „Závěrečný účet 2017 a plnění 

schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-11 za rok 2017“, 
a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu 
účetního období dne 31. prosince 2017 jsou ve 
výši 189.046,61 tis. Kč (což představuje 99,80 % 
schváleného předpokladu RO č. 11/2017) a roz-
počtové výdaje ke dni 31. prosince 2017 jsou ve 
výši 162.950,53 tis. Kč (což představuje 94,89 % 
schváleného předpokladu RO č. 11/2017); (usne-
sení 241/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na 

rok 2018. Rozpočet je koncipován na straně příjmů 
a výdajů v částce rovné 189.245,00 tis. Kč. Návrh 
rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve 
výši 26.096,00 tis. Kč (usnesení 242/2014-2018);
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, 
kterou zároveň zrušilo Obecně závaznou vyhlášku 
města Sedlčany č. 1/2017, o stanovení kratší doby 
nočního klidu, schválenou usnesením Zastupitel-
stva města Sedlčany, označeným ZM 180/2014-
2018 (usnesení 243/2014-2018);

▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/7993/
2017-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, převádí na nabyvatele, tj. na město 
Sedlčany, bezúplatně pozemky parc. č. 3047/8, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
silnice o výměře 34 m2 a parc. č. 3047/17, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice 
o výměře 23 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (usne-
sení 244/2014-2018);
▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/245/
2018-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, bezúplatně převádí na nabyvatele, tj. 
na město Sedlčany, pozemky parc. č. 658/1, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace o výměře 946 m2 a parc. č. 
659/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití ostatní komunikace o výměře 34 m2, vše 

(pokračování na další straně)



USNESENÍ

Informace o zasedání a přijatých usneseních ze 17. zasedání Zastupitelstva 
města Sedlčany ze dne 26. února 2018; soubor anonymizovaných usnesení

(dokončení z předchozí strany)

v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 245/2014-2018);
▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese 

bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 
01 Sedlčany (č. bytu 2/I. patro o výměře 40,40 m2), 
a to manželům, oba trvale bytem Nedrahovice, kteří 
podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 703.000,00 Kč, 
neboť zájemce, který podal nejvyšší nabídku, od své 
nabídky ve výši 755.000,00 Kč odstoupil (usnesení 
246/2014-2018);
▪ aby prodej bytů v souboru bytových domů 

Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. 
p. 1175 na adrese Sedlčany, Západní, 264 01 Sedl-
čany, byl realizován za jednotkovou cenu 5.200,00 

Kč/m2 (usnesení 247/2014-2018);
▪ převod vlastnického práva (vydržení) k pozem-

kům parc. č. 723/24, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití ostatní komunikace o výmě-
ře 21 m2, který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 723/5 a dále pozemku parc. č. 2940/135, 
druhem pozemku orná půda o výměře 28 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 
2940/8, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geomet-
rický plán č. 2553-161/2017 ze dne 13. prosince 
2017, který zpracoval oprávněný zeměměřičský 
inženýr, a to v souladu s ust. § 1089 a násl. zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění s tím, že město Sedlčany převede na prvního 
podílového spoluvlastníka podíl o velikosti id. 2/3 

předmětných pozemků a na druhého podílového 
spoluvlastníka podíl o velikosti id. 1/3 předmět-
ných pozemků o celkové výměře 49 m2 (usnesení 
248/2014-2018).

Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo 
nesouhlas:
▪ s rozhodnutím vlastníka, společnosti Saven-

cia Fromage & Dairy Czech Republic, o zrušení 
provozu „Mlékárny Sedlčany“ a ukončením veš-
kerých podnikatelských aktivit ve městě Sedlčany, 
které mají neblahý dopad do života zaměstnanců 
a prostředí města, i přesto, že město Sedlčany ne-
disponuje právy založenými legislativními předpisy 
a nemá žádné kompetence v této věci (usnesení 
249/2014-2018).

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 82/2014-2018 dne 7. března 2018

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 12 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. února 2018 (RM č. 
81/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 82-1358/2014-2018);
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2017 Měst-

ského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace 
a informace o plánovaných aktivitách na rok 2018 
a dále s akcentem na aktivity zaměřené na připo-
menutí významného výročí „100 let státnosti“ před-
nesené panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem 
tohoto subjektu (RM 82-1359/2014-2018);
▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kul-

turního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové 
organizace, za uplynulé období roku 2017 a dále 
informace o výhledu činnosti a připravovaných ak-
cích na rok 2018, kterou přednesl pan Ing. Martin 
Severa, ředitel subjektu (RM 82-1360/2014-2018);
▪ zprávu z kontrolního dne ve věci plnění smluv-

ních ujednání na vyhotovení žádaného stupně pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci sportovišť 
LAS Taverny, přednesenou Ing. Jiřím Burianem, 
starostou města Sedlčany (RM 82-1362/2014-18);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek na 

akci, jejímž předmětem je vyhotovení projektové 
dokumentace (stavební část) pod názvem „Rekon-
strukce kuchyně 3. MŠ“ (v souboru výroků usnese-
ní RM 82-1365/2014-2018);
▪ zprávu z jednání o podmínkách užívání pozem-

ků ve vlastnictví fyzické osoby neziskovým sub-
jektem a konečném vypořádání majetkoprávních 
vztahů s novým vlastníkem pozemků, na kterých 
se nachází softbalové hřiště a jeho zázemí v Luč-

ní ulici, Sedlčany. Stávající nabídka na vypořá-
dání majetkoprávních vztahů ze strany vlastníka 
není pro město Sedlčany akceptovatelná (RM 82-
1367/2014-2018);
▪ zprávu ve věci vypořádání příspěvků z rozpravy 

a diskuse a dalších podnětů, které byly předloženy 
zastupitelským sborem a občany na veřejném zase-
dání Zastupitelstva města Sedlčany dne 26. února 
2018, případně později. Zprávu vypracoval a před-
ložil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 
Sedlčany (RM 82-1368/2014-2018). 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ sestavený program Městských slavností ROSA 

(22. – 24. června 2018), který navrhla realizovat 
Kulturní a redakční rada a přednesl pan Ing. Mi-
roslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. (RM 
82-1361/2014-2018);
▪ zahraniční služební cestu realizovanou do 

Spolkové republiky Německo (Neumarkt in der 
Oberpfalz), která se uskuteční ve dnech 13.–14. 4. 
2018, a to za účelem účasti na valné hromadě Spo-
lečenství měst s husitskou minulostí a tradicí – ak-
tivity v letech 2018 – 2021. Město Sedlčany budou 
reprezentovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města 
a paní Jana Špalová, vedoucí Turistického infor-
mačního centra Sedlčany (RM 82-1363/2014-18);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 

Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemci jsou oso-
by splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve 
smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti 
za komunální odpad. Dar bude vyplacen na zá-
kladě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý 
schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 5 
případů č. j.: SOC/4051/2018; SOC/4054/2018; 
SOC/4056/2018; SOC/4059/2018; SOC/4061/2018
činí jejich výše 4.000 Kč); (RM 82-1364/2014-18)
    Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ a to v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o vý-
běru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 
235.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH) na akci, 
jejímž předmětem je vyhotovení projektové doku-
mentace (stavební část) pod názvem „Rekonstrukce 
kuchyně 3. MŠ“; (v souboru výroků usnesení RM 
82-1365/2014-2018).

Rada města vydala souhlas k uzavření:  
▪ předloženého návrhu Smlouvy o dílo na vy-

hotovení projektové dokumentace stavební část 
akce „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“ (RM 82-
1366/2014-2018).

Rada města Sedlčany revokovala:
▪ své dřívější rozhodnutí označené RM 76-

1258/2014-2018 ze dne 13. prosince 2017 (v sou-
boru výroků usnesení RM 82-1369/2014-2018).

 Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru investic:
▪ zajistit pro potřeby rozhodovacího procesu vý-

konných orgánů města Sedlčany a jeho nastavení 
dodávku dokumentace tzv. „Koncepční studie na 
posouzení investiční výstavby a provozu Plavecké-
ho bazénu Sedlčany“, a to následným postupem:
▪ vyhotovit srozumitelnou zadávací dokumentaci 

k výběru nejvhodnějšího uchazeče;
▪ zajistit administrativu procesu výběru nejvhod-

nějšího uchazeče na zhotovení uvedené dokumen-
tace; za účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče 
oslovit nejméně tři potenciální uchazeče s kvalit-
ními referencemi na dodávku uvedené „Koncepční 
studie“;
▪ předložit hodnotící zprávu s doporučením k vý-

sledkům výběrového řízení v této věci k rozhodnutí 
Radě města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 82-1369/2014-2018).



POZVÁNKY

S nástupem jara, 21. dub-
na, oslavíme již 73. výročí 
ukončení 2. světové vál-
ky. Připomeneme si, že 

v posledních dnech války se v našem kraji 
stala historická událost, která se odehrála 
v oblacích nad obcemi Zberaz a Hradištsko 
19. 4. 1945.

V tento den krátce po poledni došlo k letecké-
mu souboji mezi americkými bombardéry B17G 
„Flying Fortress“ 8. americké letecké armády 
a stíhači německé Luftwaffe. Vzdušný souboj byl 
osudový celkem pro 19 letců ze dvou americ-
kých bombardérů. Z deseti členné posádky prv-
ního letounu, který byl poškozen a odlétl z místa 
střetu, se pouze dvěma pilotům podařilo doletět 
až nad Plzeň, kde z poškozeného stroje seskočili 
na padácích. Pouze jednomu letci se ale podařilo 
z místa střetu uniknout, přežít v úkrytu a dočkat 
se konce války. Ostatní letci v boji padli nebo byli 
zajati vojáky SS a v pozdních večerních hodinách 
byli popraveni u cesty pod zámkem Konopiště. 
Dnes zde stojí kamenný pomník, který tuto udá-
losti připomíná. Osud druhého bombardéru byl 
tragičtější, jeho 9 letců v útrobách zasáhl silný 
výbuch a celkem šest letců zahynulo buď při zá-
sahu a následném pádu letounu, nebo se jim při 
výskoku neotevřel padák. Zbylí letci se spolu s ko-
legy prvního bombardéru snesli na padácích do 
prostoru louky nad nádražím v Kosově Hoře, kde 
byli většinou zajati a převezeni s vojáky z druhého 
letounu na velitelství SS na Konopiště.

V sobotu 21. dubna tomu bude přesně 73 
let ode dne, kdy se konal pohřeb šestice 
letců z posádky bombardéru sestřeleného 
nad Zberazí a Hradištskem. K příležitosti 
připomenutí této události se bude od 8.30 
hod. v místním kostele Nanebevzetí Panny 

Marie konat zádušní mše. Vzpomínkovou 
mši povede pan kaplan Zápotocký a vo-
jenský kaplan Böhm z 15. ženijní brigády 
AČR.

Úvodního slova a přivítání milých hostů z am-
basád USA a Velké Británie se ujme pan Ing. Jiří 
Burian, starosta Sedlčan a senátor parlamentu 
ČR.  Účast na mši přislíbili i další milí hosté z řad 
Generálního štábu AČR, Československé obce le-
gionářské, spolků vojenské historie a také někteří 
místní rodáci, z nichž část si události onoho dne 
pamatuje a zažili jí coby děti.

Po skončení mše se delegace přesunou 
do Kosovy Hory, kde bude akce pokračovat 
odhalením pomníku brigádnímu generá-
lu Karlu Marešovi, prvnímu veliteli 311. 
československé bombardovací perutě RAF 
v Anglii, a to k příležitosti jeho letošního 
120. výročí narození. Tento letec a legionář 
dožil svá poslední léta s rodinou právě v Kosově 
Hoře, a proto se obec rozhodla nově zbudovaný 
park pojmenovat jeho jménem. Akce se zúčastní 
na pozvání pana starosty Martina Krameše také 
paní Dagmara Jungmannová, dcera pana generála 
a sedlčanská rodačka. Memoriál bude zahá-
jen v 10 hodin.

Pro účastníky vzpomínkového aktu v Kosově 
Hoře je připraven také krátký vzpomínkový tu-
ristický pochod po místech spojených s touto 
historickou událostí, a to po trase vedoucí lesem 
Kolihovy k místu lesního památníku americkým 
letcům na Hradištsku, tedy do místa kam dopadla 
po havárii přední část bombardéru.

Zde bude akce pokračovat pietou u les-
ního hrobu ve 13 hodin. Stejnou trasou jako 
turisté se vydají také historická vojenská vozidla 
konvoje z klubů VH, budou doprovázena vojáky 
v historických uniformách. Následně tento konvoj 

Vzpomínka na poslední dny války - B17 Memory 21. dubna 2018

spolu s účastníky turistického skautského pocho-
du zamíří do svého cíle, do areálu POTYA - zato-
peného kamenolomu v Bořené Hoře u Štětkovic 
na závěrečnou část akce na Majáles vítězství.

Majáles vítězství bude v lomu zahájen 
ve 14 hod. V rámci odpolední části je dále při-
praven závěrečný pietní akt, kdy na počest padlým 
letcům přeletí nad lomem ve výšce 80 m letka stí-
hacích letounů JAS 39 Gripen z 21. letky taktické-
ho letectva AČR. Program Majálesu bude oboha-
cen jak výstavou dobové spojenecké techniky, tak 
i ukázkou bitvy RC modelů vozidel a tanků, dále i 
ukázkou historického potápění. Svůj první májový 
tanec kolem pestré Májky zatančí se stuhami dívky 
sedlčanského gymnázia.

Odpolední část zpříjemní hudba skupiny Fanda 
Tomášek a přátelé a jejich hostů. 

Srdečně zváni jsou nejenom příznivci historie 
samotné, ale i rodiny s dětmi. Budeme rádi, pokud 
akce navodí příjemnou atmosféru nadcházejících 
májových oslav a příchodu jara. Budeme hrát 
a slavit tak, jak se hrálo, když válka skončila… 
Těšíme se na Vás…              www.b17memory.cz

Zimní sezóna pomalu končí, na zimním stadio-
nu vyvrcholí v sobotu 7. 4. finálem soutěže 
O Pohár starosty Města Sedlčany, který při-
jde předat vítězi sám starosta a senátor pan ing.
Jiří Burian. Přijďte se podívat, vstupné je symbo-
lické, ženy ho mají zdarma a hokej můžete sledo-
vat i z pohodlí restaurace.

Poslední veřejné bruslení na zimním stadio-
nu Sedlčany se bude konat v neděli 1. 4. od 14 
do 16 hodin.

SAUNA zůstane v pravidelném provozu mini-
málně do konce dubna. 

Na stadionu Tatran a Taverny začínají fotbalo-
vé soutěže. „A“ mužstvo TJ Tatran začalo doma 
v neděli 25. 3.

Na otevření atletické dráhy, tenisového kurtu 
a beach volejbalového kurtu si musejí návštěvní-
ci ještě počkat, ale hned jak počasí dovolí, dáme 
Vám vědět.

Všechny aktuální informace najdete na www.
arealysedlcany.cz.     

Ředitelství Mateřské školy Sedlčany vyhlašuje zápis na školní rok 2018/2019.
MŠ Šafaříkova 1070 (za městským úřadem) středa 9. 5. od 10 do 12 hod., od 13 do 15 hod.
Zápis se bude konat v kanceláři ředitelky MŠ.
MŠ Na Severním sídlišti 740 (u KDJS) čtvrtek 10. 5. od 10 do 12 hod., od 13 do 15 hod. Zápis 

se bude konat v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ.
MŠ Sokolovská 580 (u Rodinného centra Petrklíč) pátek 11. 5. od 10 do 12 hod., od 13 do 15 hod.
Zápis se bude konat v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ. 
K zápisu si sebou prosím přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojiš-

ťovny dítěte a vyplněnou přihlášku, kterou obdržíte v mateřské škole v těchto termínech:
MŠ Šafaříkova 1070 (za městským úřadem) úterý 24. 4. 2018
MŠ Na Severním sídlišti 740 (u KDJS) středa 25. 4. 2018
MŠ Sokolovská 580 (u Rodinného centra Petrklíč) čtvrtek 26. 4. 2018
Přihlášky si můžete vyzvednout dopoledne od 10 do 12 hod. nebo odpoledne od 13 do 15 hod. 

v kanceláři zástupkyně ředitelky školy. Přijďte i s dětmi. Prostory mateřské školy vám rádi ukážeme. 
Upozorňujeme, že si přihlášku můžete vyzvednout pouze v jedné mateřské škole, v té, kterou si vyberete.  
Těšíme se na vás!                                                                           Bc.  Milena Říčařová, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Sedlčany

Sportovní pozvánky



VÝSTAVY: 
KNIHOVNA: od 6. 4. do 2. 5. ZAČÁTKY A KONCE
MUZEUM: do 15. 4. MODELY LODÍ, od 19. 4. 75. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA V LETECH 1943-45 
KDJS: do 7. 4. VLADIMÍR STIBOR: POSLEDNÍ OBRAZY, od 10. 4. DAISY MRÁZKOVÁ: MALÉ KNIHY O VELKÝCH VĚCECH
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE 1. 4.    VELIKONOČNÍ SPLUTÍ MASTNÍKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
NE 1. 4. v 15 hod.  ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ (rodinný film ČR) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . KINO PRO DĚTI A RODIČE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST 4. 4. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 4. 4. ve 20 hod.  NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!! (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTOVÁNÍ
ČT 5. 4. v 17 hod.  ZAČÁTKY A KONCE (knihovna) - str. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
ČT 5. 4. v 19.30 hod.  ADÉLA JONÁŠOVÁ (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
PÁ 6. 4. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 6. 4. v 16 hod.  KAM LÉTAJÍ POŠTOVNÍ HOLUBI? (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 6. 4. v 19 hod.  PRVNÍ KÁVA (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PÁ 6. 4. ve 20 hod.  NO MANIFESTO (koncertní turné, příběh) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 7. 4. v 18 hod.  DUKÁTOVÁ SKÁLA (rodinný film ČR) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 9. 4. v 10 hod.  POHÁDKY POD PEŘINOU (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 10. 4. v 17 hod.  DAISY MRÁZKOVÁ: MALÉ KNIHY O VELKÝCH VĚCECH (KDJS) - str. 4 . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
ÚT 10. 4. v 19.30 hod.  ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ST 11. 4. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 11. 4. ve 13 hod. SCHŮZE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH (KDJS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
ST 11. 4. v 19.30 hod.  OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO - předplatné
ČT 12. 4. ve 14 hod. VEŘEJNÉ ČTENÍ OBĚTÍ HOLOCAUSTU (náměstí T. G. Masaryka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
ČT 12. 4. ve 20 hod.  ČLOVĚK Z MRAMORU (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 13. 4. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 13. 4. ve 20 hod.  DARKLAND (akční, drama, krimi) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 14. 4. v 9 hod.  CESTOU ZLÁMANÝCH KŘÍDEL (sraz u kašny, okruh k pomníku sestřeleným americkým letcům za 2. sv. války 
   a zpět, délka cca 11 km) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POCHOD
SO 14. 4. ve 20 hod.  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ (krimi, mysteriózní) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÚT 17. 4. v 19.30 hod.  TEĎ A TADY (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ST 18. 4. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 18. 4. - NE 29. 4.   LOTRANDO A ZUBEJDA (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
ČT 19. 4. v 18 hod.  75. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA V LETECH 1943-45 (muzeum) - str. 8 . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
PÁ 20. 4. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 20. 4. ve 20 hod.  PLÁŽOVÍ POVALEČI (příběh USA) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 21. 4. ve 20 hod.  DO VĚTRU (milostné drama ČR) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÚT 24. 4. ve 20 hod.  SCREAM FOR ME SARAJEVO (koncert, dokument) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
ST 25. 4. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 26. 4. ve 20 hod.  ČTVEREC (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 27. 4. ve 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PÁ 27. 4. v 16 hod.  LISTOVÁNÍ A VYPRÁVĚNKY PO KNIHOVNICKU (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTOVÁNÍ
PÁ 27. 4. ve 20 hod.  NÁDECH PRO LÁSKU (životopisný, romantický film) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 28. 4. ve 20 hod.  PŘÍSLIB ÚSVITU (drama, romantický, životopisný) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PO 30. 4.    ČARODĚJNICE (Kotlina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ

KULTURNÍ
KALENDÁŘDU
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Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Tradiční velikonoční splutí Mastníku se letos 
uskuteční na aprílovou neděli 1. dubna.
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Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
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tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz
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čtvrtek 5. dubna od 19.30 hod.    KONCERT

Přibližně po roce se vrací na sedlčanské podium mladá talento-
vaná zpěvačka, skladatelka a kytaristka

ADÉLA JONÁŠOVÁ

Vloni zde byla jako členka dívčí kapely své maminky Pavlíny 
Jíšové, ale tentokrát bude tato mladá zpěvačka sama tou hlavní 
postavou koncertu. 

Hostem bude Vilém Roubíček - písničkář hrající vlastní folkové 
písničky s prvky rocku a popu. Charakterizuje ho poetický tón tex-
tů, specifický hlas, zvuk cedrové kytary, vše doladěné pocitovou 
hrou na foukací harmoniku.

Adéla o sobě napsala: „Jsem zpěvačka a písničkářka z Českých 
Budějovic. Své písně hraji především na kytaru. Na pódiích jsem 
osm let vystupovala v kapele skvělé zpěvačky a písničkářky Pavlíny 
Jíšové. Diváci nás mohli vidět a slyšet i v duu s autorskými písnič-
kami matky a dcery. Hostuji na albech různých žánrů a interpretů, 
například Aleše Brichty či Pavla Žalmana Lohonky. V roce 2015 
jsem vydala své první EP se čtyřmi písničkami a k EP vyšel také 
první  oficiální klip k písni Dejvice. V roce 2016 vyšlo CD Dobro-
druh. V roce 2017 vznikly další oficiální klipy k písním Salsa a Čes-
ké Budějovice.“

S písní „Salsa“ Adéla úspěšně boduje i v rozhlasových hitpará-
dách – např. v soutěži ČR „Česká dvanáctka“.

úterý 10. dubna v 19.30 hod.                                KONCERT

V Divadelním sále KDJS uvádíme první letošní pořad začleněný 
do pořadů, kterými v Sedlčanech budeme slavit 100. výročí zalo-
žení republiky. A bude to koncert skutečně velkolepý. Opět uvítáme 
jedno z nejlepších a největších českých hudebních těles, kterým 
beze sporu je

ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY 
ČESKÉ REPUBLIKY

U tohoto tělesa je dobrou tradicí spolupráce s vynikajícími sólis-
ty a nebude tomu jinak ani letos. O pěveckou část se postará vyni-
kající sólistka Národního divadla LUCIE SILKENOVÁ. Dále vystou-
pí známý výborný swingový zpěvák a moderátor ČR Dvojka JAN 
SMIGMATOR. Nedílnou součástí těchto koncertů jsou i sólová 
vystoupení vynikajících instrumentalistů tohoto tělesa. Program je 
skutečně pestrý a zazní skladby českých a světových skladatel-
ských hvězd. Namátkou uvádíme - B. Smetana, W. A. Mozart, E. 
Morricone, J. Ježek, J. Wiliams, P. Anka.

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: 
120 Kč. Délka představení cca 70 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 
220 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.
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úterý 17. dubna v 19.30 hod.                                 KONCERT

Do Společenského sálu s klubovou úpravou Vás zveme na velice 
zajímavý pořad nazvaný

TEĎ A TADY
ve kterém účinkují 

BÁRA SMEJKALOVÁ, 
DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ 
a speciální host JITKA MOLAVCOVÁ.

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

středa 11. dubna v 19.30 hod.            DIVADLO - předplatné

Posledním představením letošního předplatitelského cyklu diva-
dla je velice zajímavá adaptace novely Bohumila Hrabala

OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE

Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým 
snem. Prochází učňovským obdobím v časech první republiky, za-
žívá dramata druhé světové války a svůj život uzavírá v nelehkých 
časech budování socialismu v Čechách. 

Jeho dramatickou a nevšední cestu vylíčil ve známé novele Bo-
humil Hrabal svým nezaměnitelným a nádherným českým jazy-
kem, typickým humorem i uměním paradoxu. 

To všechno  ožívá i v dramatizaci I. Krobota a P. Oslzlého a naší 
inscenaci, ve které si roli hlavního hrdiny přímo před vašima očima 
předávají herci Viktor Kuzník, Pavel Batěk a Pavel Rímský. 

Premiéra inscenace proběhla v roce 2017, kdy si kulturní svět 
připomínal dvacáté výročí úmrtí Bohumila Hrabala - slavného čes-
kého spisovatele, pábitele, který uměl cedit skutečnost přes dia-
mantové očko inspirace…

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: 
350 Kč. Délka představení cca 115 minut + přestávka.

Akustický komorní koncert třech zpěvaček, které se setkávají 
na jevišti divadla Semafor. Dášu Zázvůrkovou a Báru Smejkalo-
vou pojí nejen přátelství, ale i autorská tvorba. Jitka Molavcová 
vystoupí s šansonovým repertoárem známých evergreenů J. Brella 
a představí se i ve své životní roli Dolly Lewiové. 

Dáša Zázvůrková je šansoniérka a autorka úspěšného sing-
lu Kloboučky pampelišek. Bára Smejkalová je zpěvačka kapely 
D.O.R.A. Na kytary doprovází: Zdeněk Zázvůrek a Ladislav Štefek.

Regionální poznámka KDJS:
Bára Smejkalová působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ Sedlčany 

a Dáša Zázvůrková pochází z nedalekých Votic. Takže dámy jsou 
„v podstatě domácí“.
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Plánované akce na květen 2018
ST 2. 5. DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ   
                     DIVADLO mimo předplatné
NE 13. 5. AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA            PRO DĚTI A RODIČE
ST 16. 5. ČECHOMOR                    KONCERT
od 17. 5. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA          série 4 představení 
              Spolku sedlčanských ochotníků
ČT 24. 5.  SEDLČANSKÁ VONIČKA                   KONCERT
PÁ 25. 5. MLADOTA ENSEMBLE   KONCERT - ČERVENÝ HRÁDEK
SO 26. 5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR                  KONCERT
      ČERVENÝ HRÁDEK

středa 18. dubna v 16 hod.   DIVADLO - vyhrazeno pro důchodce
středa 18. dubna v 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné
čtvrtek 19. dubna v 19.30 hod.    DIVADLO mimo předplatné
neděle 22. dubna v 15 hod.    DIVADLO mimo předplatné
úterý 24. dubna v 19.30 hod.   DIVADLO mimo předplatné
neděle 29. dubna v 15 hod.    DIVADLO mimo předplatné

V rámci letošního festivalu Sukovy Sedlčany sehraje Spolek di-
vadelních ochotníků Sedlčany pohádkovou komedii autorů Zdeň-
ka Svěráka a Karla Smyczka

LOTRANDO A ZUBEJDA
Hra je známá především úspěšným filmovým zpracováním s jed-

noduchou melodickou hudbou Jaroslava Uhlíře. Moderní pohád-
ka, jejíž inspirací byla literární předloha Karla Čapka – Devatero 
pohádek, vtipně spojuje příběhy vzdělaného loupežníka Lotranda 
a rázovitého drvoštěpa, považovaného za doktora. 

V režii Renaty Holoubkové v hlavních rolích účinkují:

Lotrando  Tomáš RAUSCHER
Zubejda  Tereza MARKOVÁ
Drnec  Jaroslav REPETNÝ
Lustig  Sláva BLOCH
Sultán  Miroslav BOUČEK
Starý Lotrando Jaroslav KOLSKÝ
Vincek  Jiří BOSÁK
Hálí   Milan JÍCHA
La Mad  Vlaďka KALINOVÁ
Převor  Pavel ŽAK
Maceška  Miloslava KELICHOVÁ

Dále hrají a zpívají:
Richard Otradovec, Jakub Chaloupecký, Jana Smr-

tová, Petra Daňková, Jan Náhoda, Josef Sosnovec, 
Marek Kolský, Michal Bergl, Lidmila Sunegová, Vla-
dimír Hůla, Irena Čedíková, Jaroslav Mrvka, Franti-
šek Zeman, Bohuslav Sosnovec, Dominik Tomášek, 
Barbora Kolářová, David a Matěj Skalníkovi, Jana 
Šimková, Vendula Marešová, Jan a Jiří Štemberkovi, 
Tobiáš Kelich, David Heran, Tereza Příhodová, Jonáš 
a Eliáš Kruchňovi, Karolína Moščovičová, Lukáš Bud-
ka, Filip Havel, a tanečnice TK SLIMKA Sedlčany pod 
vedením Gabriely Květové.

Pod taktovkou Moniky Podrázké naživo hrají:
Ivan Žak
Klára Caltová
Jan Mandovec
Tomáš Holoubek
Eva Mayerová
Vojtěch Süsser

VÝSTAVY

V Koncertním sále bude do 7. dubna instalována výstava foto-
grafií Vladimíra Stibora „Poslední obrazy“.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 10. dubna od 17 hod. proběhne v Koncertním sále KDJS 

Vernisáž výstavy 

Daisy Mrázková:
Malé knihy o velkých věcech

V. Křenková nám k tomu poznamenala: „Vernisáží zahájíme vý-
stavu celoročního projektu výtvarného a literárně dramatického 
oboru ZUŠ Sedlčany o příbězích a knihách Daisy Mrázkové. Citlivě 
zpracované témata o přírodě, zvířatech, přátelství a lásce ke svě-
tu jsme s žáky prožívali celý půl rok v hodinách na soustředění, 
dílnách i exkurzi v Praze, kde jsme navštívili výstavu o samotné 
Daisy. Dramatický obor nastudoval autorské divadlo Jaroslavy 
Trojanové inspirované právě knihami Neplač muchomůrko a Haló 
Jacíčku v hodinovém představení Jak šumí les.“

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

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlca-
ny.cz nebo před začátkem představení v místě konání. Vstupné: 
100 Kč (představení pro důchodce 50 Kč). Délka představení: 90 
minut + přestávka.



pátek 6. dubna ve 20 hod.
film GB, příběh, koncertní turné (2015), 110 min. NO MANIFESTO
V roce 1991 se na britské hudební scéně objevila kapela MANIC 
STREET PREACHERS. Film NO MANIFESTO vypráví jejich příběh. 
Sleduje jejich turné, kombinuje záběry natočené doma i na cestách 
s cennými archivními záznamy a podává ucelený pohled na jednu 
z nejlepších rockových kapel na světě. Film je uveden v rámci pro-
jektu JEDEN VEČER STO KIN V ČR a vydání nové desky skupiny. 
Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 13. dubna ve 20 hod.
film Dánsko – akční, drama, krimi (2018), 112 min.  DARKLAND
Úspěšný kardiochirurg má důvod k oslavě, spolu se svou ženou 
očekávají přírůstek do rodiny. Oslavu však přeruší návštěva jeho 
bratra, který se dostal do problémů kvůli organizovanému zločinu. 
Hrají D. Salim a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 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 - DUBEN

pátek 20. dubna ve 20 hod.                                   Prem. 29.3.18
film USA -  příběh (2018), 95 min.              PLÁŽOVÍ POVALEČI
Frankie, ztracený teenager, prožívá šílené léto mezi nemocným ot-
cem a matkou, která trvá na tom, aby si našel přítelkyni. Ve snaze 
uniknout smutnému rodinnému životu začíná mladík svádět na 
internetu starší muže a zároveň navazuje opatrně vztah s jednou 
dívkou. Kontakty s partou delikventů budou mít neočekávané dů-
sledky. Hraje H. Dickinson, K. Hodge, M. Weinstein a další. Vstup-
né 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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sobota 14. dubna ve 20 hodin                        DVD prem. 28.3.18
film USA – krimi, mysteriózní (2018), 104 min. 

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
Život v prosluněném středoamerickém městečku Suburbicon je 
bezstarostný a idylický. A taková je i rodinka Gardnera Lodge. 
Jedné noci vše změní vloupání do jejich domu. Manželka Rose 
je zavražděna a policie velmi rychle zatkne podezřelého... Hrají J. 
Coen, E. Coen, G. Clooney, M. Damon a J. Moore. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 1. dubna v 15 hod.          
rodinný film ČR (2017), 100 min.   ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje 
krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zazna-
menává svět. Sny a realita se jí prolínají a vykreslují skrze její rodinu 
a svět slavností, kterými doslova protančí svým fantazijním viděním 
světa. Hrají J. Ježková, V. Stříbrná, V. Žilková a další. Vstupné 90 Kč.

sobota 7. dubna v 18 hod.
film Česko – rodinný (2018), 110 min.          DUKÁTOVÁ SKÁLA
Obec Lukov v krásných Hostýnských horách si žije svými běžnými 
radostmi i starostmi. Co se ale stane, když se skupinka dětí pustí 
do odhalování místní pověsti, kterou až do teď všichni považovali 
za pohádku. Hrají M. Dejdar, M. Zounar, F. Blažek, K. Brožová, S. 
Dejdarová, J. Hloušek a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 21. dubna ve 20 hod.                                   Prem. 5.4.18    
film Česko – milostné drama (2018), 76 min.             DO VĚTRU
Příběh tří mladých lidí odehrávající se během plavby kolem řec-
kých ostrovů. Sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako posád-
ka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi Honza. 
Sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců... 
Hrají J. Boková, V. Polívka, M. Řezníček. Vstupné 90 Kč. Mládeži 
přístupné.

čtvrtek 12. dubna ve 20 hod.
film Polsko (1977), 150 min.                 ČLOVĚK Z MRAMORU
Legendární film Andrzeje Wajdy je brilantním pohledem na obdo-
bí budování socialismu. Mladá režisérka Agnieszka pátrá po kdysi 
slavném úderníkovi, po němž zůstala jen zaprášená socha z mra-
moru, ukrytá kdesi ve skladu muzea. Filmařka rekonstruuje jeho 
skutečný život na základě výpovědí lidí, kteří se s ním setkali. Wa-
jdovi se tak podařilo otevřeně poukázat na témata, jako bylo vytvá-
ření kultu osobnosti či manipulace jedincem ve jménu ideologie. 
Snímek nemohl být v době svého vzniku uveden v našich kinech.

úterý 24. dubna ve 20 hod.
film GB/Bosna – koncert, dokument (2017), 140 min. 

SCREAM FOR ME SARAJEVO
Úžasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál 
frontmen kapely IRON MAIDEN BRUCE DICKINSON v roce 1994 
uprostřed obléhání Sarajeva. Film o mimořádných lidech prožíva-
jící hrůzy války a o muzikantech, kteří riskovali své životy, aby pro 
ně zahráli. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 27. dubna ve 20 hod.
životopisný, romant., GB (2017), 115 min. NÁDECH PRO LÁSKU
Robin a Diana jsou okouzlující mladý pár. Milují cestování a dobro-
družství. Během pobytu v Keni ale Robin ochrne a prognózy lékařů 
nejsou dobré. Diana se rozhodne splnit mu jeho přání cestovat a 
přes odpor doktorů ho odveze z nemocnice. Cestují po světě a je-
jich odvaha, humor a vášeň mění životy dalším lidem. Hraje A. Gar-
field a C. Foy. Podle skutečnosti. Vstup 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 26. dubna ve 20 hod.
film S, D, F, DK (2017), 142 min.                                  ČTVEREC
Ruben Östlund je nejvýraznější tváří mladé švédské generace 
filmařů. Jeho nejnovější snímek Čtverec, za který vloni obdržel 
Zlatou palmu v Cannes, představuje Östlundovo nejambicióznější 
dílo. Christian je kurátorem švédského muzea moderního umění. 
Úspěšný otec dvou dcer naplňuje ideál vzdělaného městského li-
berála, který se snaží citlivě vnímat aktuální společenské problémy. 

sobota 28. dubna ve 20 hod.                                 Prem. 29.3.18
drama, romantický, životopisný Fra (2018)      PŘÍSLIB ÚSVITU
Malý Roman vyrůstá v meziválečném Polsku. Jeho matka chce pro 
svého syna jen to nejlepší. Jednou z něj bude francouzský amba-
sador a slavný spisovatel, říká sousedům. Roman se rozhodne žít 
její sny a naplnit příslib, který jí dal. Postupně se stává Romainem 
Garym, mužem, jehož knihy se zařadí mezi mistrovská díla fran-
couzské literatury. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
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od 6. 4. do 2. 5.                                                             VÝSTAVA

Začátky a konce – výstava patnáctého, závěrečného ročníku 
komunitního projektu Lukášek

Motto: „Abych mohl otevřít a poznat něco nového, musím nejdří-
ve zavřít to, co je za mnou“ 

Je za námi patnáct smysluplných let. Některá témata se zpraco-
vávala lépe jiná hůře. Takový už je však život. Nyní tedy zavíráme 
jedny pomyslné dveře a já za sebe říkám: MĚLO TO SMYSL. Děkuji 
všem, kteří se zabývají nejen životem svým, ale záleží jim i na živo-
tech druhých. Lukášek dostává občanský průkaz a já jako mamin-
ka jej pouštím do světa. Myslím, že všichni, kteří se s Lukáškem za 
těch patnáct let setkali, budou mít k sobě navzájem blíž a bude jim 
záležet na světě, ve kterém žijí. Děkuji všem.

Blanka Tauberová

Jak se nám dařilo v posledním tématu, posuďte v dubnu 
v knihovně.

Závěrečné setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. od 17 hod. 
Dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny od 6. 4. 
do 2. 5. 2018.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

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

Téma měsíce dubna: Doplňte druhou postavu do známé dvojice

pátek 27. dubna od 16 hod.                                        LISTOVÁNÍ

Listování a vyprávěnky po knihovnicku 
– dvojité Listování předvedou členky Literární prádelny 

(klub, který působí při knihovně). Jako bonus na závěr připojí 
knihovnice Alena a Jana Vyprávěnky o Honzovi.

A jakými knížkami budeme listovat?
Knížkou Michaely Fišarové „Náš dvůr má tajemství“ a kultovní 

knížkou mnoha dívčích generací „Říkali mi Leni“ od Zdeňky Bez-
děkové.

Na závěr představí pomocí svých vypravěčských dovedností 
Alena s Janou knížku Miloše Kratochvíla „Jak chtěl být Honza 
peciválem“.

středa 4. dubna od 20 hod.                                          LISTOVÁNÍ

Nejlepší kniha o fake news!!! 
(Vejvodová, Gregor, Zvol si info) – LiStOVáNí v podání herců 

Alana Novotného (alt. Jan Brožek, Petra Bučková) 
a Jiřího Resslera

Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva 
byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawai.

Média, politici, sociální sítě - ze všech těchto zdrojů se na nás 
neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinfor-
movat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace 
a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, 

nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je mož-
né, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti 
nim můžeme bránit?  

LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra 
a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný 
text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.

-  v roce 2018 vydalo nakladatelství CPress / Albatros Media
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.
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Kluby v komunitním centru
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

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

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 29. dubna 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: 28. 4. 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 4. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší. 
Pátek 6. 4. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují 
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny 
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.  

Pátek 6. 4. 2018 od 16 hod.
Kam létají poštovní holubi? – Beseda pro všechny věkové ka-

tegorie s MVDr. Janem Náhodou o chovu poštovních holubů, o 
jejich letech, návratech domů a péči o ně. Přijďte si poslechnout 
zajímavé vyprávění a dozvědět se něco nového.

Pondělí 9. 4. 2018 od 10 hod.
Pohádky pod peřinou – program pro rodiče s dětmi je tentokrát 

zaměřený na batolata. Pomocí hravých říkadel, jednoduchých pís-
niček a pohybů se podíváme do světa pohádek. 

Středa 11. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.
Pátek 13. 4. 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 18. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší.
Pátek 20. 4. 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 25. 4. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V tomto mě-

síci budeme vybírat čtení z časopisů pro nejmenší. 
Pátek 27. 4. 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 a Mindok.

Upoutávka na květen:

Úterý 1. 5., sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec: 

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

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, tak jako na fotce, 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.
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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 - DUBEN 2018

NA VELKÝ PÁTEK MÁME OTEVŘENO

Ve státní svátek v pátek 30. března máme otevřeno jako ve všední 
den: 9 – 12 a 13 – 16 hodin. Ve státní svátek v pondělí 2. dubna máme 
zavřeno.

do neděle 15. dubna                                                          VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu modelářů ze Sedl-
čanska 

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

ho regionu. Těšit se můžete na rybářské čluny, vojenská plavidla 
i slavný Titanic. Výstavu je možné navštívit do neděle 15. dubna.

pátek 6. dubna od 19 hodin                                                RŮZNÉ

Pořádáme „Večer při svíčkách“ s kapelou

PRVNÍ KÁVA
Hudební těleso vystoupí ve složení: 
Miloš Jelen, Martin Holeček, Jan Kraft a Libor Nulíček.
Délka cca 90 minut, Vstupné: 90 Kč

čtvrtek 19. dubna od 18 hodin                VERNISÁŽ VÝSTAVY

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 
trojrozměrných předmětů, navozujících dobovou atmosféru období druhé 
světové války.

Slavnostní otevření výstavy se koná 
ve čtvrtek 19. dubna v 18 hodin.
Vstup zdarma.

LÍSTKY NA BESEDU S V. VONDRUŠKOU VYPRODÁNY

Lístky na dubnový večer se spisovatelem a historikem Vlastimilem 
Vondruškou jsou již bohužel vyprodány. Přednostně byli uspokojeni zá-
jemci, kteří si lístky zakoupili na zrušené únorové představení. Děkujeme 
za pochopení.



HISTORIE

Z kroniky
města
Zápisky kronikáře Jana Pavelky

O řeznictví jako řemeslu můžeme hovořit od 
10. století. Na vesnici se maso jídalo jen výjimeč-
ně, chovaná zvířata byla užitečnější živá. 

Naopak ve městech a zvláště mezi šlechtou pat-
řily masité chody k neopomenutelným součástem 
hodovní tabule, a tak venkované, kteří naporcova-
né maso dováželi jen při konání trhů, brzy přestali 
měšťanské poptávce stačit. 

Proto se řeznictví začali věnovat někteří z měš-
ťanů. Tehdy řezníci jen poráželi, na zpracování 
masa už se nepodíleli.

První znak dostali pražští řezníci od Jana Lu-
cemburského za to, že mu roku 1310 pomohli 
vstoupit do Prahy, a tím nakonec zvítězit nad 
Jindřichem Korutanským, který se svou armádou 
město obsadil. 

Od té doby se směli řezníci pyšnit znakem 
s českým lvem (nejprve jen stříbrným, bez koruny 
a s jedním ocasem) a při průvodech měli členové 
řeznického společenství zajištěno čestné místo 
v čele před ostatními cechy. V roce 1437 dovolil 
Zikmund Lucemburský změnu znaku na dvouoca-
sého lva v červeném poli a řezníci posléze vtiskli 
lvu do tlap řeznickou širočinu.

Od 15. století byla pro masné krámy sedl-

Lidová řemesla: Řezníci

Upozornění obyvatelstvu 
v Sedlčanech a v okolním cvičišti
Správu cvičiště přejímá Národní výbor v Bene-

šově. Veškerý majetek na cvičišti, zařízení úřado-
ven a vše ostatní přichází do rukou Českosloven-
ské republiky. Zakazuje se proto pod podmínkou 
nejpřísnějšího potrestání jakékoliv zcizování, 
přenášení nebo ničení. Dále se prozatím zakazuje 
z bezpečnostních důvodů vstupování a nastěho-
vání do budov, které byly dosud obsazeny vojen-
skými jednotkami, pokud nebudou odbornými 
pyrotechniky prohlédnuty a na nich způsobené 
škody odhadnuty zvláštní komisí.

Vstup do cvičiště mají prozatím osoby, které 
mají průkazky vystavené bývalým velitelstvím 
cvičiště. V případě pohřbu na sedlčanský hřbitov 
mohou účastníci pohřbu prokázati poctu zesnulé-
mu bez průkazky, avšak po pohřbu musejí ihned 
opustiti nejkratší cestou území cvičiště. Návštěva 
kostela se samozřejmě povoluje. Nové průkazy 
vydává Úřadovna v Benešově, Husova ulice 582 
a Pobočka v Sedlčanech. Kontrolu vstupu do 
cvičiště provádějí k tomu určení orgánové. Tito 
vykonávají také bezpečnostní a policejní službu. 

Jim hlašte všechny důležité okolnosti.
Politicko-správní službu vykonávají dále 

Úřadovna v Benešově, Husova 582 a Pobočky 
v Týnci n. Sáz., Netvořicích a Nahorubech, Vrcho-
tových Janovicích a Sedlčanech. Veškeré dosud 
vydané předpisy zásobovací a ostatní zůstávají 
v platnosti, pokud se nepříčí zájmům českoslo-
venského národa, nebo předpisům vydaným Ná-
rodním výborem nebo spojenci.

Ve sbírkách 
sedlčanského 
muzea se nachází 
nemálo předmě-
tů, které nesou 
znak řeznického 
společenství. 
Na obrázku 
přední strana 
cechovní truhlice 
s dvojicí lvů 
s řeznickými 
sekerami.

Řeznická čapka, nůž a dvoubřitá kolébka.

čanských řezníků vyhrazena ulička vedoucí od 
náměstí ke kostelu sv. Martina – proto se jí ří-
kalo Řeznická. Při masných krámech stála i jatka. 
Řezníci každé ráno porcovali a prodávali čerstvé 
maso, později se krámů využívalo jen k uskladně-
ní a chlazení masa po porážce.

Jatka stála při děkanském kostelu do roku 
1894, kdy vyhořela. Nová se postavila v Dublov-
ské (dnešní Havlíčkově) ulici. Po výstavbě tzv. 
úřednického domu čp. 417 v roce 1927 byla jatka 
přesunuta na severovýchodní konec města k Pan-
skému mlýnu.                                        Pavel Žak

Pobočka velitelství SS cvičiště Benešov byla umístěna v domě č. p. 165. Na fotografii sedlčanského 
náměstí je to druhá budova zprava.

Zachovávejte pořádek. Vašim tužbám potom, 
abyste si mohli vybrati ze svých řad vlastní vede-
ní, bude v nejkratší době vyhověno.

Komisařské vedení bylo vyřízeno, protože 
agenda v Sedlčanech je prozatím vázána na ostat-
ní cvičiště a na program obdělání polí v prostoru 
celého bývalého cvičiště.

Podepsán Národní výbor v Benešově: 
15. května 1945.
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1. Zemědělství - lesní hospodářství  2 500,0
Obecní lesy - pěstební činnost  500,0
LHO - z fin. prostř. KÚ Stř. kraje  2000,0

2. Průmyslová a ostatní odv. hospodářství   12 160,0
2.1. Doprava   8 140,0
Silnice - údržba a opravy MK  8090,0
Dopravní obslužnost  50,0
2.2. Vodní hospodářství  120,0
Provoz RTN  40,0
Pronájem pozemků - ČOV  80,0
2.3. Vodohospodářské zařízení  3 860,0
Obnova a opravy vodohosp.majetku  3860,0
2.4. Všeobecné služby  40,0
Provoz parkoviště  40,0

3. Služby obyvatelstvu  95 615,0
3.1. Školství (strav., škol., provoz)  9 655,0
1. ZŠ (příspěvek na činnost)  2800,0
1. ZŠ (přísp. z dotace OP EU - Šablony)   185,0
2. ZŠ (příspěvek na činnost)  2195,0
2. ZŠ (přísp. z dotace OP EU - Šablony)  435,0
ZUŠ (příspěvek na činnost)  395,0
Mateřská škola (příspěvek na činnost)  2500,0
ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na činnost)  595,0
ŠJ 2. ZŠ - (příspěvek na činnost)  550,0
3.2. Kultura   14 070,0
Příspěvek KDJS   5372,0
Příspěvek Městskému muzeu  2893,0
Příspěvek Městské knihovně  4249,0
Komise pro občanské obřady  50,0
Tisk měst. zpravodaje Radnice  350,0
Výdaje na prezentaci města, TIC  440,0
Slavnosti ROSA 2018  400,0
Sukovy Sedlčany  86,0
Jarní koncerty  100,0
Pamětní deska - 100 let vzniku ČR   80,0
Veřejné kulturní akce  50,0
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost  5 540,0
Příspěvek SAS  5515,0
   příspěvek na činnost   4515,0
   př. na opr. a údržbu sp. zařízení  1000,0
Provoz minigolfu  25,0
3.4. Bydlení, komunální služby  66 350,0
        územní rozvoj, investiční výst. 
Správa budov a zařízení města  5100,0
Činnost MTS - správa bytového fondu  1010,0
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p. 791  3000,0
Opravy BF  790,0
Výkony technických služeb  8 380,0
 z toho:  čištění města  2300,0
              zimní údržba  1600,0
              veřejná zeleň  2800,0
              veřejné osvětlení  1500,0
              provoz hřbitova  180,0
Skládka TKO  250,0

P Ř Í J M Y
Oblast příjmů                                SR (v tis. Kč) 2018, ZM 26. 2. 2018

V Ý D A J E
Název kapitoly                               SR (v tis. Kč) 2018, ZM 26. 2. 2018

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY        114 280,0
1.1. Výnosy daní        103 400,0
a) daň z příjmu SVČ              600,0
b) daň z příjmu ze závislé činnosti         24 900,0
c) daň z nemovitosti            6 000,0
d) daň z příjmu právnických osob        21 200,0
e) daň z příjmu PO - město           2 500,0
f) daň z přidané hodnoty         48 200,0
1.2. Místní a správní poplatky        10 880,0
a) poplatky za psy                  90,0
b) poplatky za užívání veř. prostr.           1 400,0
c) správní poplatky           5 400,0
d) příjmy z odvodu z loterií aj. her              500,0
e) poplatky za komunální odpad          3 490,0

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY         19 287,0
    Příjmy z vlastní činnosti 
a) Pečovatelská služba               185,0
b) Příjmy z prodeje zboží (TIC)              110,0
c) Pronájem pozemků                247,0
d) Příjmy z úroků bank. vkladů                 7,0
e) Pokuty               1300,0
f) Prodej dřeva - obecní lesy             315,0
g) Přijaté dary               100,0
Coop Příbram-odhlučnění zás.rampy č.871            100,0
h) Ostatní nedaňové příjmy               456,0
ch) Pronájem nebytových prostor           3765,0
i) Nájemné z byt. fondu                          1800,0
j) Nájemné BD č.p. 791             3000,0
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o.           2613,0
l) Pronájem vodohosp. zařízení           3550,0
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody              605,0
n) Příjmy z dobývací činnosti              160,0
o) EKO-KOM - odměna za tříděný odpad          1050,0
p) Zpětný odběr elektrozařízení               24,0

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY           4 645,0
3.1. Příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí              100,0
3.2. Prodej BF             4 545,0

4. DOTACE, PŮJČKY, REZERVY        51 033,0
4.1. Dotace ze SR, OP EU         24 937,0
a) výkon státní správy          18 112,0
b) výkon státní správy SO-SPOD          2 000,0
c) příspěvek na výkon pěst. péče             728,0
d) výkon státní správy - OLH, LHO           2000,0
e) dotace Pečovatelská služba             800,0
f) dotace - výkon sociální práce             400,0
g) dot. OP VVV Šablony pro 1. ZŠ             185,0
h) dot. OP VVV Šablony pro 2. ZŠ             435,0
ch) volby prezidenta ČR                            277,0
4.2. Investiční účel. dotace                  0,0
4.3. Zapojení rezerv                       26 096,0
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů                      26 096,0
 
Příjmy celkem:         189 245,0
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Provoz sběrného dvora  200,0
Svoz komunálního odpadu  3800,0
Svoz tříděného odpadu  1270,0
Nebezpečný odpad  200,0
Projektová dokumentace, TDI  1955,0
Administrace projektů k OP EU  90,0
Administrace výběrových řízení  200,0
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ...  400,0
Věcná břemena - přivaděč pitné vody  90,0
Pronájem pozemků, nemovitostí  315,0
Výkup pozemků a nemovitostí  200,0
Úpravy veř. prostranství města a osad  500,0
Dětská hřiště - nové hřiště v Oříkově  100,0
Dětská hřiště - opravy a údržba  200,0
Lesopark Cihelný vrch-údržba,mobiliář  200,0
Mrskošovna - II. etapa  500,0
Investice a další akce charakteru  37600,0
oprav, st. úprav, údržby majetku města: 
Budova MěP - zádržné  880,0
Inženýrské sítě U Háječku  11660,0
LAS - umělé povrchy dráhy, sektory  11600,0
Rekonstrukce č.p. 160 - přízemí  875,0
Rozšíření sjezdu Nádražní - Pod Potoky  2400,0
Podhled a zateplení u č.p. 871  445,0
Elektro instalace 1. ZŠ  360,0
Výměna oken 1. MŠ  800,0
Opravy a úpravy MěN  1000,0
Parkoviště - Strojírenská 791  2420,0
Oprava kaple Třebnice  200,0
Oprava říms budovy ZUŠ  80,0
Přeložka VN kabelu - Pod Potoky  680,0
Šatnové buňky - hřiště s umělým povrch.  460,0
Rekonstrukce rampy KDJS  300,0
Hřiště softbalu - přemístění  300,0
Výměna střechy u kotelny CZT 1  585,0
Řídící systém u kotelny 2. ZŠ  164,0
Regulační systém Samson kotelen  95,0
Výměna oken BD č.p. 791  350,0
Rekonstrukce buněk BD č.p. 791  640,0
Kolumbární stěna  145,0
VO ul. Sadová   240,0
VO ul. Pod Pilami  126,0
VO ul. Luční  335,0
VO ul. U Háječku  335,0
VO ul. Olbrachtova  125,0
 
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ  4 600,0
Provozní náklady RC Petrklíč  200,0
Pečovatelská služba  2 390,0
PS - vybavení nových prostor č.p. 159  100,0
Výkon pěstounské péče  1 820,0
Klub důchodců  20,0
Svaz tělesně postižených Sedlčany  20,0
Svaz diabetiků Sedlčany  20,0
Ostatní organizace (sociální oblast)  30,0
 
5. OCHRANA A BEZPEČNOST  8 145,0
Městská policie  5 795,0
Městská policie - vybavení služebny  270,0

Městská policie - řídící systémy  400,0
Hasiči  900,0
Kamerový systém  460,0
Varovný systém (servis+opravy)  90,0
Systém měření rychlosti (semafory)  30,0
Měřice rychlosti Solopysky, Libíň  200,0
 
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA  66 225,0
Správa Městského úřadu  50000,0
Potřeby ICT  2540,0
GDPR  1640,0
Příspěvky obč. sdruž., zájm. org.  1100,0
Tělovýchova:  900,0
Ochrana fauny  80,0
Ostatní:  120,0
Úroky z úvěrů a půjček  250,0
Splátky úvěru - přivaděč pitné vody  6 000,0
DP placená obcí, daně z př.nemovitosti, DPH  4 000,0
FV 2017 - vratky   48,0
Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska  370,0
Volby prezidenta ČR  277,0
 
Výdaje celkem:  189 245,0

Překládací stanice odpadů v areálu bývalé skládky v Kosově Hoře se stala 
významnou součástí nakládání s odpady v regionu. Ročně přes ni projde 
tisíce tun komunálních i tříděných odpadů. Areál je v provozu pro širokou 
veřejnost i firmy. Překladiště je otevřeno každý pracovní den od 6.30 do 15 
hod. s pauzou na oběd mezi 10. a 11. hodinou. Každé pondělí a středu je 
otevřeno až do 16.30 hod. Od 7. dubna zde zahajujeme opět i sobotní provoz 
od 8 do 11 hod. Kompletní provozní dobu naleznete na stránce www.ts.sedl-
cany.cz v sekci skládka Kosova Hora, Překládací stanice.

Rozsah odebíraných odpadů je zhruba stejný jako za provozu skládky. Tedy 
směsný komunální odpad, autoplasty, autoskla, nábytek, lina, koberce, sta-
vební odpady a další. Celkem se jedná o padesát druhů odpadů. Za odpady 
určené ke skládkování občané i firmy samozřejmě zaplatí. Dále je možné zde 
bezplatně odevzdat vytříděné papírové, plastové a kovové odpady.  Nejsou 
zde přijímány elektrospotřebiče ani nebezpečné odpady. Tyto odpady přijme 
sběrný dvůr Sedlčany v ulici Karla Hynka Máchy 651 (areál Sedlčanských 
technických služeb, s.r.o.). Zde je možné se informovat, jaké odpady jsou 
zpoplatněné, a které lze ve sběrném dvoře v Sedlčanech odevzdat zdarma.

Přes Velikonoční svátky bude mít Překládací stanice odpadů v Kosově 
Hoře, Kompostárna Kosova Hora i Sběrný dvůr v Sedlčanech zavřeno. Jedná 
se o tyto dny: 30. a 31. 3. a 2. 4. Stejně tak tomu bude i 1. a 8. května.

Od 16. 1. do konce února probíhal svoz bioodpadů v liché týdny, ale celé 
město bylo sváženo během úterý. Od začátku až do konce března probíhal 
svoz bioodpadů každé liché úterý a středu. Od 1. dubna začne opět letní 
svoz bioodpadů, který potrvá až do konce listopadu. Tedy svoz každé úterý 
a středu. Kdy se v konkrétní ulici sváží bioodpad lze najít na www.ts.sedlca-
ny.cz. Mimo jiné zde naleznete například i aktuální změny svozů v případě, 
že svozový den vychází na státní svátek a další informace. Obecně lze říct, 
že svoz zeleného odpadu probíhá o den dříve než svoz TKO. Hnědé nádoby 
jsou určené především pro slupky z domácností, listí, trávu a zbytkový odpad 
ze zahrad. Na větve budou Sedlčanské technické služby, s.r.o. přistavovat 
kontejnery do vybraných lokalit města od 26. března do 9. dubna. 

Překládací stanice odpadů otevřena opět i v sobotu

Svoz bioodpadů z nádob v Sedlčanech



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

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

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

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

HVĚZDÁRNA / SPORT

Lidová
hvězdárna

Minulý měsíc jsme měli možnost sledovat 
zákryt Aldebarana ze souhvězdí Býka Měsícem, 
kdy minutu po osmnácté hodině hvězda pohasla 
za temným okrajem Měsíce a poté necelou půl-
minutu před devatenáctou hodinou se objevila za 
osvětleným okrajem. Tento okamžik je zachycen 
na vloženém obrázku, kde se již Aldebaran vznáší 
nad povrchem Měsíce. Tuto část průběhu zákry-
tu sledovali i návštěvníci velkým dalekohledem 
hvězdárny. V dubnu budeme svědky konjunkce 
Regula ze souhvězdí Lva s Měsícem. Kolem 22. 
hod. se bude tato jasná hvězda nacházet jižně asi 
na vzdálenosti průměru Měsíce.

Vzhledem k opětovnému zavedení letního času 
budeme mít pocit delšího čekání na soumrak, po 
kterém nám potemnělá obloha nabídne výhled na 
jarní souhvězdí se zajímavými blízkými i vzdále-
nými objekty.

Mléčná dráha se přestěhuje na západní část 
oblohy a bude splývat s obzorem od severu až 
k jihozápadu. Od jižního obzoru přes zenit k Po-
lárce se otevřou okna do vzdáleného vesmíru přes 
souhvězdí Lva a Velké medvědice. Tam nalezneme 
známé galaxie M81 a M82. Podobně uspějeme 
nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Pan-
ny s galaxií M104 a vysoko nad jihovýchodním 
obzorem pak Honicí psi nabídnou vírovou galaxii 
M51.

Pozorovací program 
pro veřejnost na duben:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 19 do 22 hod. 

Měsíc – na páteční večerní obloze 20. a 27. 4. 
První čtvrt 22. 4. a úplněk 30. 4.

Planety – Na večerní obloze Venuše, později 
ji vystřídá Jupiter. Mars se Saturnem na ranní ob-
loze nad jihovýchodním obzorem. Ostatní planety 
nepozorovatelné.

Ostatní objekty – Kromě vyjmenovaných 
galaxíí v předchozím textu to budou vycházející 
kulové hvězdokupy M13 a M92 v Herkulu, zapa-
dající M48 v Jednorožci a otevřená hvězdokupa 
M44 v Raku.

Pozorovací program 
pro astronomy amatéry:

Barevné snímky hvězdokup a galaxií. Vyhle-
dávání známých komet podle efemerid a pokus 
o jejich digitální snímky.       

                                               František Lomoz

3. 4. – Vítěžská, Etropolská, Konečná, Průběžná; 4. 4. – Na Vyhlídce, Zberazská, Lhotecká                                                                                                       
5. 4. – Pod Potoky, Jateční, Lidická, autobusové nádraží, Žižkova, Nademlýnská; 6. 4. – Příční, 
Novoměstská, Novoměstské náměstí, Husova, Sukovo náměstí, Pod hřbitovem, U Háječku
9. 4. – U Kulturního domu, Zahradní, Švermova, parkoviště před KDJS, chodníky Havlíčkova ul.                
10. 4. – Náměstí T. G. M., Tyršova, Růžová, sídliště Za Nemocnicí; 11. 4. – Na Severním sídlišti, 
U Školky, Příčovská, Šafaříkova; 12. 4. – Pod Pilami, Na Potůčku, P. Bezruče, Příkrá                                                                                           
13. 4. – Jižní sídliště, Sokolovská, Víta Nejedlého, Dělnická; 16. 4. – Olbrachtova, Podélná, Západní 
sídliště
17. 4. – Seifertova, Pod Cihelným vrchem, Jižní svah, Ke Hvězdárně                                                                
18. 4. – Na Potůčku (u Bejšovce), parkoviště u Vyšehradu, Luční, parkoviště pod mostem do Luční ul., 
Komenského náměstí, parkoviště za GOA, Kpt. Jaroše
19. 4. – Baxova, Prim. Kareše, Děkana Bučila, Potoční, pěší propojení z ulice Nádražní do ulice Na 
Vyhlídce kolem prodejny zahradní techniky, Na Stínadlech, Kňovická, Hasičská                                                    
20. 4. – Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Strojírenská, Ke Strosu, Ke Kartografii                                               
23. 4. – K. H. Máchy, K Cihelně, Sadová, Podsadová, parkoviště u Taveren, komunikace k loděnici                 
24. 4. – parkoviště I. Panelák, kolem pizzerie, osady                                                                                               
25. 4. – parkoviště II. a III. Panelák, parkoviště před kinem, osady                                                                        
26. 4. – parkoviště 28. října, osady; 27. 4. – Červený Hrádek, osady; 30. 4. a 2. - 4. 5. – Osady

Během měsíce dubna budou Sedlčanské technické služby, s.r.o. uklízet ulice a veřejná místa v Sedl-
čanech zametacím strojem. Prosíme, věnujte pozornost tomu, kdy se bude zametat Vaše ulice a včas 
přeparkujte Váš vůz. Úklid ulic od štěrku a smetků bude probíhat vždy od 6 do 15 h. V ulici, kde bude 
probíhat zametaní nesmí od 6 hod. stát žádné auto. Přeparkováním auta do již vyčištěné ulice nebo na 
jiná místa se vyhnete zbytečným komplikacím spojeným s odtahem Vašeho vozu.

Rozpis zametání ulicKontejnery na jarní 
úklid zahrad

Městský úřad Sedlčany ve spolupráci se 
Sedlčanskými technickými službami bude 
do jednotlivých lokalit města rozmisťovat 
kontejnery na jarní úklid zahrad. 

Kontejnery jsou určeny výhradně na odpad ze 
zahrad – listí, trávu a především větve. Kontejnery 
budou přistaveny vždy během dne v den přistave-
ní a odvezeny dopoledne v den odvozu. S likvidací 
dalších odpadů Vám ochotně poradí na tel. čísle 
318 821 753. 

Ukládání jiných odpadů (komunální, se-
parované či nebezpečné) je zakázáno.

Přistavení/Odvoz - Lokalita

26.3./29.3. - Olbrachtova, Nad Přehradou, 
Pod Strojírnami, Primáře Kareše

29.3./3.4. - Na Skalách, Pod Hřbitovem, 
Novoměstské náměstí - u parku

3.4./6.4. - Pod Cihelným vrchem, Na Potůčku, 
K Cihelně

6.4./9.4. - Jižní sídliště - ke školce, 
Vítěžská, Průběžná






