
ŘÍJEN 2018  ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 10



Nové povrchy chodníků v Olbrachtově ulici

Vybrané investiční akce dokončené nebo zahajované v roce 2018

Úpravy atria v Nemocnici Sedlčany

Nová služebna Městské policie

Výstavba inženýrských sítí za Háječkem

Stavba parkoviště ve Strojírenské ulici (pod ubytovnou)

Kogenerační jednotka v kotelně na Severním sídlišti

Úpravy v Luční ulici (Mrskošovna)



ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr volebního období 2014 – 2018, a proto mi dovolte ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky, které 

považuji za nejúspěšnější ze všech volebních období po roce 1990.
Díky voličům jsem mohl stát v čele vedení města sedm volebních období, a tak mám právo takovéto po-

rovnání a hodnocení učinit. O tom, že toto volební období považuji za nejúspěšnější hovoří následující fakta.
Celkové příjmy do rozpočtu města činí do této doby něco víc jak 830 mil. Kč. Při podpoře financování 

provozu všech školských zařízení, městských organizací, služeb a správy města jsme zásadně podporovali 
stavebně – územní rozvoj i kvalitu prostředí, ve kterém žijeme.

Na údržbu místních komunikací jsme vynaložili téměř 30 mil. Kč, na údržbu vodohospodářské infrastruktury 
více jak 10 mil. Kč a do stavebních oprav, rekonstrukcí a investic 218 mil. Kč. Jen tyto tři oblasti představují 
35 % z celkových výdajů města. Divím se pak názorům některých jednotlivců, že město stagnuje. Vyvstává mi 
v tomto případě otázka, v čem stagnuje? Uvedená čísla hovoří jasně.

Nejvýznamnější investicí v historii města je bezesporu zajištění dostatku kvalitní pitné vody napájením na vodárenskou sous-
tavu Želivka. Častokrát jsem občany informoval o situaci z dlouholeté přípravy této akce i v době vlastní realizace. Je to investice v hodnotě bezmá-
la 400 mil. Kč, kterou jsme realizovali s pomocí dotací operačního program SFŽP – 280 mil. Kč, vlastních prostředků- 55 mil. Kč a úvěru 60 mil. Kč.

Nejde jen o ekonomiku této stavby, ale o její význam. O tom jsme se přesvědčili již v srpnu 2015 a zejména v suchém období letošního roku. Málok-
do si uvědomí, že se Želivkou nás spojuje 32 km potrubí a dva vodojemy na trase, neboť je to investice „neviditelná“ v zemi, ale nesmírně význam-
ná pro současnost města a především jeho budoucnost. Mnoho 
měst a obcí ve Středočeském kraji  musí ještě pitnou vodu dovážet 
nebo přečišťovat z povrchových zdrojů, vše za vysoké náklady.

Druhou významnou programovou oblastí bylo a je snižování 
energetické náročnosti budov a stabilizace či snižování ceny tepla 
a teplé užitkové vody z centrálních kotelen. V tomto období jsme 
pokračovali v zateplování obvodových plášťů obytných i veřejných 
budov včetně výměny oken a ve výrobě tepla pak snižování spotře-
by zemního plynu využitím odpadního tepla z výroby el. energie. 
V současné době je u CZT - 1 Na Severním sídlišti ve zkušebním 
provozu kogenerační jednotka vyrábějící el. energii pro ČEZ a.s. 
a před realizací je stejný systém u CZT – 2 v Žižkově ulici. Tímto 
řešením chceme dosahovat ceny tepla 500 – 550 Kč/GJ. Po celé 
volební období se podařilo udržet ceny za svoz domovních odpadů, 
nájemné bydlení a některé další služby.

Úspěšnost volebního období vychází i z dodržování hlavních 
zásad hospodaření města v jednotlivých letech období 2014 
– 2018. Tyto zásady určovaly vyrovnaný rozpočet, reálné příjmy, 
možné výdaje, ne přání, zachování funkčnosti všech městských 
organizací a udržení přijatelné dluhové služby. V současné době 
město splácí jediný úvěr na přivaděč pitné vody. Z celkové hodnoty 
60 mil. Kč je splacena téměř jedna třetina. Důležité je připome-
nout, že hospodaření města v jednotlivých letech podléhalo auditu 
s výsledkem bez výhrad.

Vážení spoluobčané, volební období 2014 – 2018 lze celkově 
charakterizovat jako investiční. Územní a stavební rozvoj města 
kontinuálně navázal na předchozí období a uskutečňoval se kon-
cepčně, smysluplně a systematicky.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří s naším 
konáním a rozhodováním souhlasili. Přeji tomuto městu, aby 
občané zvolili takové zastupitele, kterým půjde o další prosperitu 
a rozvoj Sedlčan a že pragmatičnost bude vyšší než populismus.                                                                        

                                        Ing. Jiří Burian, starosta města

Úvodník starosty města
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018 KONČÍ



USNESENÍ

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 92/2014-2018 dne 22. srpna 2018

(pokračování na další straně)

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 26 specifických 
usnesení, a to v následném členění jednot-
livých výroků.

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

ní Rady města Sedlčany ze dne 25. července 2018 
(RM č. 91/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 92-1568/2014-2018);

▪ předloženou cenovou nabídku na stavební 
akci „Rekonstrukce plochy u objektu Sedlčany 
č. p. 636“, a to v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, (v sou-
boru výroků usnesení RM 92-1579/2014-2018);

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „Živič-
ný povrch – ul. Potoční (u mlýna)“, a to v souladu 
s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úpl-
ném a účinném znění (v souboru výroků usnesení 
RM 92-1581/2014-2018); 

▪ doručené a předložené cenové nabídky na sa-
mostatné stavební akce „Opravy na bytovém domu 
č. p. 1172“; „Opravy na bytovém domu č. p. 1173“ 
„Opravy na bytovém domu č. p. 1174“ a „Opravy 
na bytovém domu č. p. 1175“, které byly doruče-
ny od potenciálních uchazečů o veřejné zakázky, 
a to od firmy Dlouhý – povrchové úpravy staveb, 
se sídlem Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 
Sedlčany; IČO 45869677 a S-B, s. r. o., se sídlem 
Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 
25652362, a to v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění (RM 
92-1583/2014-2018);

▪ nezbytnost provedení vyvolané akce „Reali-
zace překládky sítě elektronických komunikací“, 
která souvisí se stavební akcí „Rekonstrukce ná-
jezdu na křižovatku ul. Pod Potoky a Nádražní“ 
a dále cenovou nabídku na provedení akce ze stra-
ny zhotovitele, kterým by byla obchodní společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se 
sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov; IČO 04084063. Nabídková cena činí částku 
161.185,59 Kč bez DPH (RM 92-1584/2014-2018).

Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ požadovaný prodej části pozemku parc. 

č. 1550/1, druhem pozemku ostatní plocha, způso-
bem využití jiná plocha, o výměře 1150 m2 v k. ú. 
a obci Sedlčany, schválit s tím, že dříve na náklady 
žadatelky (FO) je nutno provést zaměření (oddělení) 
zájmové části pozemku (v souboru výroků usnesení 
RM 92-1569/2014-2018). 

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

aby na základě vyhotoveného geometrického plánu 

byl záměr prodeje části pozemku parc. č. 1550/1, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha, o výměře 1150 m2 v k. ú. a obci Sedl-
čany, řádně zveřejněn na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany s tím, že Zastupitelstvu města Sedl-
čany je prodej navrhován za jednotkovou cenu ve 
výši 200,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení RM 
92-1569/2014-2018); 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany byl 
řádně zveřejněn záměr města Sedlčany prodat po-
zemek parc. č. 2973/126, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 16 
m2, který byl jako nepotřebný oddělen z původní-
ho pozemku parc. č. 2973/23, vše v k. ú. a obci 
Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, 
v souladu s geometrickým plánem č. plánu 2591-
1470/2018 ze dne 12. července 2018 (Energon 
Dobříš, s. r. o.), který předložili (FO), trvale bytem 
Sedlčany (RM 92-1571/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majet-
ku, a to v návaznosti na své jednání dne 2. května 
2018, aby v souladu s geometrickým plánem č. 
2583-38/2018 ze dne 30. července 2018, který byl 
vyhotoven na základě Žádosti (FO), trvale bytem 
Sedlčany, řádně zveřejnil na úřední desce Městské-
ho úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany prodat 
pozemek parc. č. 909/103, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 
21 m2, který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 909/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
jednotkovou cenu ve výši 150,00 Kč/m2 (RM 92-
1572/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majet-
ku, a to na základě provedeného zaměření, vyjá-
dřeného vyhotoveným geometrickým plánem č. 
231-36/2018 ze dne 2. srpna 2018, aby na úřední 
desce MěÚ byl zveřejněn záměr města Sedlčany, 
a to v rámci nápravy majetkoprávních a uživatelských 
vztahů, prodat nově definované pozemky, oddělené 
z původních pozemků,  a to pozemek parc. č. 141/19 
o výměře 86 m2, parc. č. 141/52 o výměře 31 m2, 
parc. č. 141/20 o výměře 144 m2, parc. č. 141/53 
o výměře 67 m2 a parc. č. 141/54 o výměře 56 
m2, vše druhem pozemku ostatní plocha, způso-
bem využití jiná plocha, resp. ostatní komunikace, 
k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, za jed-
notkovou cenu 100,00 Kč/m2 (RM 92-1573/2014-
2018); 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby na úřední desce MěÚ zveřejnil záměr města 
Sedlčany prodat, resp. směnit pozemky odděle-
né z původních pozemků parc. č. 659/1 a parc. č. 
726/1 v k. ú. a obci Sedlčany takto:

a) prodat vlastníkům sousední parcely pozemek 
parc. č. 659/8, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití jiná plocha, o výměře 82 m2, 
vedený na LV 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany 
(za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2);

b) směnit s vlastníky sousední parcely pozemek 
parc. č. 659/9, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití jiná plocha, o výměře 15 m2, ve-
dený na LV 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany, za po-
zemek parc. č. 726/3, druhem pozemku zahrada, 
způsobem ochrany ZPF, o výměře 2 m2, vedený na 
LV 1040 pro k. ú. a obec Sedlčany. Směna pozemků 
je navrhována s finančním vyrovnáním za jednotko-
vou cenu 150,00 Kč/m2 (RM 92-1574/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru inves-
tic, zahájení výběrového řízení za účelem zajištění 
nejvhodnějšího uchazeče na dodávky a služby 
pod názvem „Datové a hlasové služby pro město 
Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 92-
1577/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění 
stavby, č. IE-12-6008426/HDV-VB/07A Kosova 
Hora – obnova kNN z PB-6577“, mezi FO, jako 
budoucím povinným, městem Sedlčany, jako bu-
doucím oprávněným a mezi ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné 
moci č. PM/II-193/2018 ze dne 24. dubna 2018 
zmocněncem, společností Elmoz Czech, s. r. o., se 
sídlem Popovice č. p. 76, 257 02 Popovice, jako 
investorem, jejímž předmětem je právo zřídit věc-
né břemeno na pozemcích v majetku FO parc. č. 
467/4, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN-HDV (hlavního domovního vedení) pro 
parc. č. st. 333, vše v k. ú. a obci Kosova Hora, kte-
rá je ve vlastnictví města Sedlčany (vodojem); (RM 
92-1570/2014-2018);

▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlou-
vu darovací“, uzavíranou mezi spoluvlastníky (FO) 
pozemků parc. č. 2987/79, parc. č. 2987/80 a parc. 
č. 2987/62 v k. ú. a obci Sedlčany, na straně bu-
doucích povinných a budoucích dárců a městem 
Sedlčany, jako budoucího oprávněného a budou-
cího obdarovaného, na právo zřídit věcné břemeno 
– služebnost inženýrských sítí, a to vedení vodo-
vodního řadu a převést vlastnické právo k pozemku 
parc. č. 2987/62 v k. ú. a obci Sedlčany na budou-
cího obdarovaného, tj. město Sedlčany (RM 92-
1575/2014-2018);

▪ „Vnitřní směrnici o užívání úředních razí-
tek, o užívání státních symbolů a symbolů města 
Sedlčany“ v prostředí Městského úřadu Sedlčany 
(Směrnice č. 4/2018/RM), a to v rámci kompetencí 
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(dokončení z předchozí strany)

založených ustanovením § 102 odst. 3 a ustano-
vením § 110, odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností dnem 1. září 2018 (RM 92-
1576/2014-2018);

▪ předloženou zadávací dokumentaci na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby 
pod názvem „Datové a hlasové služby pro město 
Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 92-
1577/2014-2018); 

▪ Smlouvu o zpracování osobních údajů, uzavíra-
nou se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Praha 10, 
Ke Kablu č. p. 971, 102 00 Praha; IČO 47549793, 
která je zastoupena panem Ing. Ivanem Eisem, ge-
nerálním a finančním ředitelem, která pro město 
Sedlčany zajišťuje plynulé a bezpečné zásobování 
pitnou vodou, jakož i zajišťuje plynulé a bezpeč-
né odvádění a čištění odpadních vod. Smlouva je 
uzavírána s ohledem na zajištění řádného a bezpeč-
ného zpracování osobních údajů v režimu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (RM 92-1585/2014-2018);

▪ Smlouvu o zpracování osobních údajů, uza-
víranou se společností KONZULTA Brno, a. s., 
se sídlem Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno; 
IČO 25548085, která pro město Sedlčany zajišťuje 
službu v oblasti předávání informací prostřednic-
tvím provozování definovaného nástroje tzv. In-
foKanálu. Smlouva je uzavírána bez finančního pl-
nění s ohledem na zajištění řádného a bezpečného 
zpracování osobních údajů definovaných subjektů 
údajů v režimu Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (RM 
92-1586/2014-2018);

▪ návrh provozovatele Městské infrastruktury 
Sedlčany (vodovodní, kanalizační sítě a ČOV), 
tj. společnosti 1. SčV, a. s., se sídlem Praha 10, 
Ke Kablu 971, 102 00; IČO 47549793, na neod-
kladnou realizaci opravy tzv. vyhnívací nádrže Čis-
tičky odpadních vod Sedlčany s tím, že akceptuje 
nabídku subjektu na její provedení ve věcném i fi-
nančním rozvrhu, který předpokládá využití finanč-
ních prostředků alokovaných na dříve schválenou 
akci „Výměna vodovodního řadu ulice Žižkova“. 
Celková předpokládaná částka na opravu vyhnívací 
nádrže Čističky odpadních vod Sedlčany je ve výši 
1.126,000 tis. Kč (RM 92-1587/2014-2018);

▪ v rámci další fáze záměru revitalizace Vodní 
nádrže Sedlčany (odbahnění a rekonstrukce sdru-
ženého objektu) objednat, a to podle akceptované 
nabídky společnosti Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s., se sídlem Praha, Nábřežní č. p. 4, 
150 56 Praha 5; IČO 47116901, základní dokument 

posouzení kapacity bezpečnostního přelivu, rekon-
strukce sdruženého objektu a odstranění sedimentu 
ze dna nádrže, vše za cenu 120.274,00 Kč s DPH 
(RM 92-1588/2014-2018);

▪ návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. 
o. na účelné využití rozpočtem města Sedlčany 
alokovaných finančních prostředků ve věci udrži-
telnosti spravovaného majetku města Sedlčany, tj. 
konkrétně na opravu střechy výměníkové stanice 
v ulici Za Nemocnicí (55,000 tis. Kč bez DPH) a re-
konstrukci elektrorozvodů v objektu CZT 2, Žižkova 
ulice (137,800 tis. Kč bez DPH), které nebudou do-
tčeny montáží kogenerační jednotky v celkové výši 
192,800 tis. Kč bez DPH. Uvedené stavební práce 
budou fakturovány v souladu s ustanovením § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (režim přenesené da-
ňové působnosti); (RM 92-1589/2014-2018);

▪ finanční podporu na rok 2018 pro žadatelku 
(FO), reprezentantku ČR v aerobiku, trvale bytem 
Sedlčany, a to v částce 5.000,00 Kč (v souboru vý-
roků usnesení RM 92-1591/2014-2018).

Rada města Sedlčany ustanovila:
▪ komisi pověřenou k posouzení doručených 

nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Datové 
a hlasové služby pro město Sedlčany“. Komise 
bude pracovat ve složení Ing. Miroslav Hölzel; Ing. 
Tomáš Langer; Ing. František Hodys; pan Václav 
Pištěk a Ing. Vojtěch Hlaváček. Náhradníky jsou 
Ing. Jiří Burian; Ing. Aneta Šnellerová; pan Martin 
Petržílka; Ing. Martin Havel a pan Jaroslav Kolský 
(RM 92-1578/2014-2018).

Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru zhotovitele stavební akce „Rekon-

strukce plochy u objektu Sedlčany č. p. 636“, kte-
rým je společnost BES, s. r. o., se sídlem Benešov, 
Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; IČO 43792553. 
Nabídková cena na definovaný rozsah prací činí 
310.592,89 Kč (bez DPH), 65.224,51 Kč (DPH 21 
%), 375.817,40 Kč (vč. DPH); (v souboru výroků 
usnesení RM 92-1579/2014-2018); 

▪ o výběru zhotovitele na akci „Živičný povrch – 
ul. Potoční (u mlýna)“, kterým je BES, s. r. o., se 
sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; 
IČO 43792553. Nabídková cena činí 675.945,43 Kč 
(bez DPH), 141.948,54 Kč (DPH 21%), 817.893,97 
Kč (vč. DPH); (v souboru výroků usnesení RM 92-
1581/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. 
Jiřího Buriana, starostu města:

▪ uzavřením Smlouvy o dílo s firmou BES, s. r. 
o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 
Benešov; IČO 43792553, na realizaci stavební 
akce „Rekonstrukce plochy u objektu Sedlčany č. 
p. 636“ (RM 92-1580/2014-2018);

▪ uzavřením Smlouvy o dílo s firmou BES, s. r. 

o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 
Benešov; IČO 43792553, na realizaci stavební akce 
„Živičný povrch – ul. Potoční (u mlýna)“;

(RM 92-1582/2014-2018);
▪ uzavřením projednaného návrhu smluvního 

ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
finanční podpory v roce 2018), uzavíraného s ža-
datelkou (FO) na podporu reprezentace v aerobiku 
(v souboru výroků usnesení RM 92-1591/2014-
2018).

Rada města Sedlčany vydala:
▪ aktuální Platový výměr pro ředitelku Základní 

umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, příspěv-
kové organizace, v souladu se zákonem 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě a v souladu s dalšími předpisy, a to 
s ohledem na předchozí usnesení označené RM 
90-1517/2014-2018 (RM 92-1590/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyhověla:
▪ samostatně podané Žádosti o poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 (č. 
j.: MST/13607/2018), doručené žadatelkou (FO) 
v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a další zákony, a to 
za podmínek a ve výši finanční podpory uvedené 
v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí finanční podpory na úhradu 
nákladů spojených s přípravou, dopravou a ubyto-
váním reprezentantky ČR a města Sedlčany v roce 
2018 při účasti na republikových i mezinárodních 
soutěžích v aerobiku (v souboru výroků usnesení 
RM 92-1591/2014-2018).

Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany, které bude svoláno na pondělí dne 24. 
září od 17 hod. do Společenského sálu Kulturního 
domu Josefa Suka Sedlčany (RM 92-1592/2014-
2018).

Rada města Sedlčany povolila:
▪ podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v posta-
vení zřizovatele školy, výjimku z nejvyššího počtu 
dětí stanoveného prováděcím právním předpisem 
do počtu 4 dětí na třídu, a to pro případ Mateřské 
školy Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany; 
IČO 70999058, neboť toto zvýšení počtu dětí není 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a součas-
ně jsou splněny všechny podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví (RM 92-1593/2014-2018).



USNESENÍ

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 24 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 22. srpna 2018 (RM 
č. 92/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 93-1594/2014-2018);

▪ Zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské 
teplárenské společnosti, s. r. o. za první polole-
tí roku 2018, sestavenou a přednesenou panem 
Ondřejem Sůvou, jednatelem uvedené městské 
obchodní společnosti (RM 93-1595/2014-2018);

▪ informaci Městského úřadu Sedlčany, Od-
boru majetku, týkající se zveřejněného pronájmu 
nebytových prostor (prodejna) v městské zástavbě 
Sedlčany, ulice Nádražní č. p. 85, na který ve sta-
noveném termínu nikdo nereflektoval (v souboru 
výroků usnesení RM 93-1605/2014-2018);

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „IS 
Sedlčany v zóně 5 U Háječku, BOZP“ (v souboru 
výroků usnesení RM 93-1608/2014-2018);

▪ předloženou cenovou nabídku na stavební 
akci „Realizace překládky sítě elektronických ko-
munikací“ (v souboru výroků usnesení RM 93-
1610/2014-2018);

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „Úniko-
vý východ č. 2“ v Nemocnici Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 93-1611/2014-2018);

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „Re-
konstrukce povrchu dvora v areálu Nemocnice 
Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 93-
1612/2014-2018).

Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ v návaznosti na schválený záměr prodeje (vizte 

usnesení RM 92-1571/2014-2018 ze dne 22. srp-
na 2018) schválit na zasedání Zastupitelstva měs-
ta Sedlčany prodej pozemku parc. č. 2973/126, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití jiná plocha o výměře 16 m2, který byl oddělen 
z původního pozemku parc. č. 2973/23, vše v k. 
ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým 
plánem Energonu Dobříš, s. r. o., č. plánu 2591-
1470/2018 ze dne 12. července 2018, a to žadate-
lům do SJM, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, 
tj. celkem za kupní cenu ve výši 2.400,00 Kč (RM 
93-1597/2014-2018);

▪ v návaznosti na schválený záměr prodeje 
(vizte usnesení RM 92-1572/2014-2018 ze dne 
22. srpna 2018) schválit na zasedání Zastupi-
telstva města Sedlčany prodej pozemku parc. 
č. 909/103, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití jiná plocha o výměře 21 m2, který 
byl oddělen z původního pozemku parc. č. 909/1, 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018

v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometric-
kým plánem č. 2583-38/2018 ze dne 30. červen-
ce 2018, a to žadatelům do SJM, za jednotkovou 
cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve 
výši 3.150,00 Kč (RM 93-1598/2014-2018);

▪ v návaznosti na schválený záměr prodeje 
(vizte usnesení RM 92-1573/2014-2018 ze dne 
22. srpna 2018) schválit na zasedání Zastupitel-
stva města Sedlčany prodej pozemků v k. ú. So-
lopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to v souladu 
s geometrickým plánem č. 231-36/2018 ze dne 2. 
srpna 2018 takto: 

a) prodej pozemku parc. č. 141/20, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plo-
cha o výměře 144 m2, FO, trvale bytem Solopysky, 
264 01 Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/
m2, tj. celkem za kupní cenu 14.400,00 Kč;

b) prodej pozemků parc. č. 141/19, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace o výměře 86 m2 a parc. č. 141/52, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití jiná plocha, o výměře 31 m2, a to do podílové-
ho vlastnictví třem FO, po podílech id. ½, id. ¼ a 
id. ¼, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. cel-
kem výměra 117 m2 za kupní cenu 11.700,00 Kč;

c) prodej pozemku parc. č. 141/53, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plo-
cha, o výměře 67 m2, FO, trvale bytem Solopysky, 
264 01 Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/
m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 6.700,00 Kč;

d) prodej pozemku parc. č. 141/54, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plo-
cha, o výměře 56 m2, a to do podílového vlastnic-
tví FO, vždy podílem id. ½, za jednotkovou cenu 
100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 
5.600,00 Kč (RM 93-1599/2014-2018);

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany, a to v návaz-
nosti na schválený záměr prodeje, resp. směnu 
pozemků (vizte usnesení RM 92-1574/2014-2018 
ze dne 22. srpna 2018) schválit prodej, resp. smě-
nu pozemků v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souladu 
s geometrickým plánem č. 2582-37/2018 ze dne 
14. července 2018 takto: 

a) prodej pozemku parc. č. 659/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 
plocha, o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, 
žadatelům do SJM, za dohodnutou kupní cenu 
v celkové výši 4.200,00 Kč;

b) směnu pozemku parc. č. 659/9, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plo-
cha o výměře 15 m2, který byl oddělen z pozemku 
parc. č. 659/1 ve vlastnictví města Sedlčany (vizte 
LV 10001 pro k. ú. Sedlčany), za pozemek parc. 
č. 726/3, druhem pozemku zahrada o výměře 2 
m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 726/1 

ve vlastnictví manželů (SJM) s tím, že tito uhradí 
městu Sedlčany rozdíl výměr směňovaných po-
zemků, tj. 13 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/
m2, celkem tudíž částku ve výši 1.950,00 Kč (RM 
93-1600/2014-2018);

▪ schválit na zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany prodej pozemků parc. č. 537/7 o vý-
měře 2 m2, parc. č. 537/9 o výměře 23 m2, oba 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití neplodná půda a dále pozemku parc. č. 560/7 
o výměře 4 m2 a pozemku parc. č. 2762/16 o vý-
měře 19 m2, oba druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to do SJM, tj. celkem výměru 
48 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, celkem 
tudíž za kupní cenu ve výši 7.200,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení RM 93-1601/2014-2018);

▪ schválit na zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany prodej pozemku parc. č. 2408/61 ža-
dateli (FO), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, 
tj. plochu o výměře 9 m2 celkem za kupní cenu 
1.350,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 93-
1602/2014-2018);

▪ schválit na zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany návrh „Smlouvy o právu k provedení 
stavby“, uzavíraný mezi městem Sedlčany, jako 
vlastníkem nemovitosti a obcí Dublovice, jako sta-
vebníkem, která se týká stavby vodojemu v rámci 
investiční akce „Vodovod Dublovice“ na pozemku 
parc. č. 61/2 v k. ú. Příčovy, který je ve vlastnictví 
města Sedlčany (v souboru výroků usnesení (RM 
93-1603/2014-2018).

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

aby byl na úřední desce Městského úřadu Sedlča-
ny řádně zveřejněn záměr prodeje pozemků parc. 
č. 537/7 o výměře 2 m2, parc. č. 537/9 o výmě-
ře 23 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití neplodná půda a dále pozemku 
parc. č. 560/7 o výměře 4 m2 a pozemku parc. č. 
2762/16 o výměře 19 m2, oba druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komuni-
kace, v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení RM 93-1601/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby v souladu s Žádostí FO, trvale bytem 
Sedlčany, zveřejnil na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany záměr prodeje pozemku parc. č. 
2408/61, druhem pozemku trvalý travní porost, 
způsobem ochrany ZPF, o výměře 9 m2 v k. ú. 
a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 
93-1602/2014-2018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 
aby záměr výstavby vodojemu na pozemku parc. 

(pokračování za kulturním kalendářem)
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Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

V neděli 7. října vezměte děti či vnoučata do KDJS 
na pohádku O chytré princezně a společně sleduj-
te, jak to s tím čertem nakonec dopadne...

VÝSTAVY: 
MUZEUM: do 25. 11. SEDLČANY ZA PRVNÍ REPUBLIKY. KDJS: od 9. 10. do 9. 11. CO VYDAL ARCHIV KDJS.
KNIHOVNA: do 3. 10. RADOSTVOŘENÍ, od 5. 10. do 31. 10. PŘÍBĚHY VĚCÍ - společná výstava obyvatel města.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PŘEHLED ŘÍJNOVÝCH AKCÍ:
PO 1. 10. v 10 hod.  DÁŠEŇKA, ČILI, ŽIVOT ŠTĚNĚTE (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 2. 10. v 18 hod.  KATEŘINA AHMAD (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . PŘEDNÁŠKA
ST 3. 10. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 3. 10. v 19.30 hod.  ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZÁBAVNÝ POŘAD
ČT 4. 10. v 17 hod.  PŘÍBĚHY VĚCÍ (knihovna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERNISÁŽ VÝSTAVY
PÁ 5. 10. v 16 hod.  OSMIČKOVÉ ROKY (NEJEN) V SEDLČANECH (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PÁ 5. 10. v 17 hod.  NOC VĚDCŮ (Hvězdárna Josefa Sadila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PÁ 5. 10. v 19.30 hod.  PRODLOUŽENÁ KURZŮ TANCE (KDJS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
PÁ 5. 10. ve 20 hod.  TAXI 5 (akční komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 6. 10.    NA OKOŘ JE CESTA... (odj. 6 hod. aut. nádr. v Sedlčanech, start v 9 hod. v Noutonicích, trasa: Okoř - Budeč 
rotunda sv. Petra a Pavla - Zákolany - Kralupy nad Vltavou, cca 17 km, návrat z Kralup 15.42, příjezd do Sedlčan v 17.52 hod.) . . . POCHOD
SO 6. 10. v 19.30 hod.  PRODLOUŽENÁ KURZŮ TANCE (KDJS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
SO 6. 10. ve 20 hod.  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA (romantická komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 7. 10. v 15 hod.  O CHYTRÉ PRINCEZNĚ (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
PO 8. 10. v 10 hod.  LÁTKOVÁNÍ, MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RŮZNÉ
ÚT 9. 10. v 19.30 hod.  BEATLES VE FRAKU (BEATLES NIGHT) (KDJS) - str. 2 . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ST 10. 10. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ČT 11. 10. ve 20 hod.  TEHERÁNSKÁ TABU (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PÁ 12. 10. ve 20 hod.  DÁMSKÝ KLUB (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 13. 10. ve 20 hod.  ABRAKADABRA (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PO 15. 10. v 10 hod.  BYL JEDNOU JEDEN STROM (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 16. 10. v 18.30 hod.  LUKÁŠ SYNEK: SAUDSKÁ ARÁBIE I. (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . PŘEDNÁŠKA
ÚT 16. 10. ve 20 hod.  SVATÁ BARBORA (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTOVÁNÍ
ST 17. 10. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 17. 10. v 18 hod.  KONCERT UČITELŮ ZUŠ (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ČT 18. 10. v 19.30 hod.   PAN HALPERN A PAN JOHNSON (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
PÁ 19. 10. v 18 hod.  ČESKÁ LITERATURA PO VZNIKU REPUBLIKY (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . PŘEDNÁŠKA
PÁ 19. 10. v 19 hod.  THE ACOUSTIC A-TEAM (muzeum) - str. 8 . . . . . . . . . . . . . KONCERT
SO 20. 10.    MEANDRY BOTIČE (odj. 7 hod. vlak. nádr. v Sedlčanech, start v 8.30 hod. v Praze-Uhříněvsi, půjdeme
podél Botiče cca 17 km, návrat: nádr. Praha-Vršovice 16.36 hod., příjezd do Sedlčan 17.51 hod.) . . . . . . . . . . . . . . POCHOD
SO a NE 20. a 21. 10.  SEDLČANSKÁ FILMOVÁ ŠKOLKA (kino KDJS) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 23. 10. v 19 hod.  VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET (KDJS) - str. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ST 24. 10. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 24. 10. v 18 hod.  PRAKTICKÁ AROMATERAPIE PRO KAŽDÉHO S NOBILIS TILIA (knihovna) - str. 7 . . . PŘEDNÁŠKA
ČT 25. 10. ve 20 hod.  PODOBY ČESKO(SLOVENSKA) V ČESKO(SLOVENSKÉM) FILMU (Filmový klub) - str. 5 . . . . . . . . KINO
PÁ 26. 10. v 18 hod.  DVEŘE K... (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISKUSNÍ VEŘEJNÝ KLUB
PÁ 26. 10. ve 20 hod.  PREZIDENT BLANÍK (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 27. 10. v 19 hod.  ROCK´N´ROLLOVÝ VEČÍREK 2 (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
SO 27. 10. ve 20 hod.  GAVRILO PRINCIP (historické drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
NE 28. 10. v 19.30 hod.   ÚČA MUSÍ PRYČ! (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIVADLO
ST 31. 10. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 31. 10. v 19.30 hod.  SPOLEKTIV (KDJS) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
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tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz
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středa 3. října od 19.30 hod.                            ZÁBAVNÝ POŘAD

neděle 7. října od 15 hod.                              PRO DĚTI A RODIČE

Do Divadelního sálu Vás zveme na první dětské představení le-
tošní sezony v podání souboru Divadlo pohádka Praha. 

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Byla nebyla jedna krásná princezna, která okouzlila chudého to-

varyše Jiříka. Posteskl si a vyslovil přání, které vyslyšel samotný 
čert Chytrolín. Jiřík upsal svou duši a čert mu pomohl. Ale jednoho 
dne si čert pro Jiříka přišel a nebýt chytré princezny...

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC, před začát-
kem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno pořídit 
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 90 Kč. Délka předsta-
vení cca 60 minut bez přestávky.

úterý 9. října od 19.30 hod.         KONCERT - světová premiéra !!!

Máme tu čest Vás ve spolupráci s Agenturou Andante Ivy Klusa-
lové pozvat na světovou premiéru koncertního pořadu, nad kterým 
převzal záštitu J. E. Libor Sečka – velvyslanec České republiky ve 
Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

BEATLES VE FRAKU 
(BEATLES NIGHT)

Jedná se o jediný projekt tohoto druhu, který skýtá poslucha-
čům možnost porovnání hudby Beatles ve smyčcovém podání 
v současné době - s hudbou, jak by ji napsal například Vivaldi, 
Händel a Corelli.

Koncert je koncipován tak, aby se posluchači seznámili s hudbou 
této legendární skupiny i trochu jinak, než jen formou různých re-
vivalů. Smyčcový YOLO KVARTET je složen z vysokoškolsky vzdě-
laných mladých hudebníků (absolventi HAMU), kteří hrají skladby 
Beatles přepracované do verzí pro smyčcové nástroje. Jednak tzv. 
klasicky, ale některé z nich jsou „aranžérsky zasazeny“ do různých 
hudebních období. Tyto skvělé „beatlesácké hity“ se představí tedy 
i tak, jak by byly hrány ve stoletích minulých, zároveň však v kon-
trapunktu se současností.

Inteligentní humor Iva ŠMOLDASE jest nabíledni - kdo by ne-
znal jeho geniální odpovědi, vyprávění a úvahy například z roz-
hlasového pořadu „Lenoška…“ či mnoha televizních vystoupení. 
Swingové písničky v podání folkového dua „Pepa Štross a syn“ jen 
umocňují zážitek z pěkného večera.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC, před začát-
kem představení v pokladně KDJS a rovněž na www.kdjs-sedlcany.
cz. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 90 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: 250 Kč. Délka před-
stavení cca 80 minut + přestávka.
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čtvrtek 18. října od 19.30 hod.        DIVADLO - mimo předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme tentokrát ve spolupráci 
s výborným pražským Divadlem UNGELT. Podařilo se nám dojed-
nat s majitelem tohoto divadla panem Milanem Heinem pro tuto 
sezonu realizaci trojice skvělých divadelních představení. Tuto sérii 
představení lze nazvat „Minifestival Divadla UNGELT v KDJS Sedl-
čany“. Prvním představením je vynikající hra Lionela Goldsteina

PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Je to anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají 

dva staří muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by 
byla škoda. Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru v Lon-
dýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivi-
er. Divadlo Ungelt ji uvádí s PETREM KOSTKOU a FRANTIŠKEM 
NĚMCEM. Dovolujeme si Vás pozvat slovy Milana Heina: „Skvělá 
hra, skvělí herci, skvělý režisér! Vítejte v hledišti, dámy a pánové!“

středa 17. října v 18 hod.                                  KONCERT

Na další koncert Vás zveme ve spolupráci se Základní umělec-
kou školou v Sedlčanech. I v letošním roce se uskuteční tradiční

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
V pestrém hudebním programu zazní opět široké spektrum hud-

by – od klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Při-
pravena jsou sólová vystoupení a pochopitelně i různá hudební 
seskupení. Jednotlivé skladby českých i zahraničních autorů zazní 
v orchestrálních či zpívaných provedeních a jsou to nejen písně, 
koncertní skladby, ale i filmová hudba a aranžérsky za většinou 
skladem je podepsán skvělý hudebník, aranžér a pedagog Pavel 
Fořt. Mimo učitelů místní ZUŠ vystoupí i někteří hudební hosté…, 
ale to Vám prozradí až během koncertu moderátorka Olga Šafrová. 

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC, před za-
čátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou) či na www.
kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: dospělí 80 Kč a děti do 15 let 20 Kč. 
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

úterý 23. října v 19 hod.                                  KONCERT

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, 
ale i hereckými výkony a nápady 

VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET
Tentokrát k nám přijíždí se zbrusu novou koncertní verzí V, jejíž 

premiéra je datována 16. 10. 2018 – takže je to skutečně úplná no-
vinka. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. 
Verze V, kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako verze přede-
šlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky 
plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního sesku-
pení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou 
Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design 
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální po-
jetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní 
herecké až „taneční“ výkony některých aktérů na jevišti. To vše 
rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou účinkujícím 
vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou. 

4TET: 
Tenor   David Uličník 
baritone 1  Jiří Korn 
baritone 2  Jiří Škorpík 
bass   Dušan Kollár

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky 
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 690 
Kč.  Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky 
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 380 
Kč.  Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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VÝSTAVA

Příležitost 100. výročí založení Československa je určitě důvo-
dem na „ohlédnutí se zpět“. Učinili jsme tak i v KDJS a připravili 
pro Vás výstavu, kterou jsme nazvali tak trochu tajemně

CO VYDAL ARCHIV KDJS
Návštěvníci si tak mohou v Koncertním sále prohlédnout vybra-

né exponáty z našeho archivu. Nic bližšího o obsahu neprozradíme 
– uvidíte až na místě. Doufáme, že se rádi podíváte do minulosti 
sedlčanské kultury s námi. Pokud se výstava bude líbit, tak slibu-
jeme, že připravíme pokračování. Materiálů máme poměrně dost 
a mnozí z návštěvníků si jistě rádi oživí své vlastní zážitky a vzpo-
mínky.

Výstava je přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin 
a při každé večerní kulturní akci od 9. října do 9. listopadu 2018. 

Plánované akce na listopad 2018
ČT 1.11. LÁSKA TO (NE)JSOU JEN PÍSMENA – J. MOLAVCOVÁ 
                                       PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
NE 4.11. KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK       PRO DĚTI A RODIČE
PO 5.11. VZPOMÍNKY NA SEDLČANSKO SLOVEM I HUDBOU  
                                                         HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ VEČER
ST 7.11. PŘEMYSLŮV SOUD       Předplatné cyklu divadla
ČT 8.11. VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO                  KONCERT
ST 14.11. LACO DECZI a CELULA NEW YORK                   KONCERT 
15.-22.11. DŮM NA NEBESÍCH (Spolek divadelních ochotníků 
Sedlčany)                        DIVADLO (včetně předplatného)
NE 25.11. POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT aneb Medvědi 
od Kolína                          POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 27.11. JANEK LEDECKÝ „VÁNOČNÍ TOUR 2018“      KONCERT

středa 31. října v 19.30 hod.                               KONCERT

V Koncertního sále KDJS se uskuteční koncert skupiny

SPOLEKTIV
Sami o sobe uvádějí: Výhradně se věnujeme zpívané autorské 

hudbě s prvky folku, rocku, šansonu a jazzu. Zjistili jsme, že se pro 
náš hudební styl dnes používají zajímavé ekvivalenty – folk-alter-
native, indie-folk, folk-progressive či prostě acoustic. Pro nás je 
rozhodující, že zpíváme a doprovázíme se převážně na akustické 
nástroje s použitím klasických kytar a šestistrunných baskytar, de-
chových nástrojů, perkusí, etnických nástrojů i moderních indust-
riálních nástrojů a přístrojů. Naše současné písničky jsou mnohem 
přímočařejší než ty z doby před dvaceti lety a podle nás mají větší 
tah na branku. Sami to tak cítíme, především při živém vystoupení, 
při kterém dnes z pódií divákům předáváme daleko větší energii 
než kdysi. Spolektiv je pro současnou pětici nás muzikantů doslo-
va živou vodou, o kterou se rádi dělíme s našimi posluchači.

Hrajeme ve složení:  Renata Švecová - zpěv a perkuse, Jarda 
Hnízdil - zpěv, kytara, akordeon, Martin Jančura - zpěv, kytara, 
perkuse, saxofon, Tonda Vidlák - saxofony, klarinet, flétny, decho-
vý syntezátor, Jirka Regásek - baskytary.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v TIC nebo před za-
čátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky je 
možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 150 Kč. 
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

neděle 28. října od 19.30 hod.           DIVADLO - předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na v pořadí druhé před-
stavení předplatitelského cyklu divadla. Tentokrát jsme pro Vás 
připravili velice úspěšné představení Divadla Verze Praha

ÚČA MUSÍ PRYČ!
Hra se odehrává na podzim v 5. třídě základní školy, kde se se-

šlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, 
v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve 
třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na 
osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samo-
zřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět rodičů je pět 
rozdílných charakterů - zatrpklý nezaměstnaný, který je neustále za 
zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka a 
manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa 
školy kvůli práci. Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví 
rodičům zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým způsobem 
problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.

Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., 
Kristýna Frejová, Linda Rybová, 
Igor Chmela, Petra Špalková

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před 
začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky 
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 320 
Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.



pátek 5. října ve 20 hod.
film Francie – akční, komedie (2018), 103 min.                 TAXI 5
Do kin přichází pokračování akční francouzské série s legendárním 
bílým taxi v hlavní roli. Pařížský superpolda Sylvain je proti své vůli 
převelen do Marseille, aby zde dopadl gang italských lupičů, kteří 
v nadupaných Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Jen-
že s chabě vybaveným vozovým parkem francouzské policie to pů-
jde těžko.Sylvain má tak jen jednu možnost... Hrají F. Gastambide, 
M. Bentalha a další. 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 - ŘÍJEN 2018

sobota 27. října ve 20 hod.
film Srbsko – historické drama (2018), 170 min. 

GAVRILO PRINCIP – PROCES
Československo vzniklo bezprostředně po konci 1. světové války. 
Po konci války, kterou Rakousko – Uhersko začalo a kterou pro-
hrálo. Důsledkem prohrané války byl rozpad monarchie a vznik 
několika samostatných států. Na počátku toho všeho byly výstřely, 
které vypálil Gavrilo Princip na následníka rakousko-uherského 
trůnu. Scénář vychází z primárních historických pramenů. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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pátek 26. října ve 20 hod.
film Česko – komedie (2018), 90 min.        PREZIDENT BLANÍK
Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobistů v zemi. Pra-
cuje pro politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám 
pro sebe. Jednoho dne se rozhodne, že už je čas vystoupit z poli-
tického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České 
republiky... Hraje M. Daniel, M. Dalecký, H. Třešňáková a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

pátek 12. října ve 20 hod.
film USA – komedie (2018), 103 min.                DÁMSKÝ KLUB
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství 
společná záliba v knihách. Scházejí se ve svém dámském knižním 
klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Pa-
desát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativ-
ní... Hrají D. Keaton, J. Fonda, C. Bergen a M. Stenburgen. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 6. října 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 na návštěvu za rodinou. 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.

sobota a neděle 20. - 21. října
Sedlčanská filmová školka 

5. ročník přehlídky filmů (nejen) pro malé diváky
 Sobota 20. října 
14:00 hod. ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
Francie 1956, r. Jacques Rozier + SVĚTÝLKO, Francie 2003, režie 
Alain Gomis. (Projekci uvádíme v rámci mezinárodního programu 
filmové výchovy CinEd), 80 min.
15:30 hod. LUNAPARK FILMOVÝCH VYNÁLEZŮ 
filmová dílna společnosti Free Cinema, která vám umožní poznat a 
vyzkoušet nejstarší filmové techniky a s jejich pomocí tvořit příběhy.
18:00 hod. CHLAPCI Z PAVELSKÉ ULICE
Maďarsko/USA, 1969, r. Zoltán Fábri, 110 min.
 Neděle 21. října
14:00 hod. POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI 
ČR 1974, r. Karel Zeman, 94 min.
16:00 hod. PEHAVÝ MAX A STRAŠIDLÁ 
Československo/Německo, 1987, r. Juraj Jakubisko, 96 min.

čtvrtek 25. října ve 20 hod.
PODOBY ČESKO(SLOVENSKA) 

V ČESKO(SLOVENSKÉM) FILMU
Komentované pásmo filmových ukázek pečlivě vybraných Jarosla-
vem Pinkasem, historikem Ústavu pro studium totalitních režimů 
a velkým milovníkem českosl. filmů a seriálů. Nenechte si ujít jedi-
nečnou příležitost porozumět tomu, jak se obraz státu měnil s mě-
nícími se režimy. Čekají vás ukázky k zamyšlení, k smíchu i k pláči.

čtvrtek 11. října ve 20 hod.
film Německo, Rakousko, režie Ali Soozandeh (2017), 96 minut  

TEHERÁNSKÁ TABU
Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci 
jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Roc-
kové koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy místní 
zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravi-
dlům se snadno vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce vymeze-
né mantinely, hrozí tvrdé tresty. Animovaný snímek je celovečerním 
debutem íránského režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha.

sobota 13. října ve 20 hod. 
film Španělsko – komedie (2018), 96 min.          ABRAKADABRA
Carmen je ženou v domácnost. Její manžel Carlos pracuje na stav-
bě, má rád pivo a fotbal. Pár je pozván na svatbu, kde Carlos způ-
sobí ostudu. Během večera je na programu kouzelník, kterého si 
Carlos dobírá, až je vyzván na pódium. Během seance se však do 
Carlosova těla dostane zbloudilý duch jiného muže... Hrají V. Aprea 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

od 5. 10. do 31. 10.                                              VÝSTAVA

Příběhy věcí
společná výstava obyvatel města

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, zúčastnit se říjnové výsta-
vy v knihovně a připomenout tak dobu před sto lety. Patří jim za 
to náš veliký dík.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. od 17 hod. Na vernisáži 
vystoupí klub Literární prádelna s programem Ztraceni v textech.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
5. 10. do 31. 10. 2018.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

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

Téma měsíce října: Poznáte autora textu?

úterý 16. října od 20 hod.                              LISTOVÁNÍ

Svatá Barbora (Šindelka, Mašek, Pokorný) 
LiStOVáNí s účastí jednoho z autorů Marka Šindelky

Týden knihoven 2018:

1. 10. 2018 – 6. 10. 2018: Přihlašování čtenářů zdarma – Bez 
vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše sedlčan-
ská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven odpuštěn ad-
ministrativní poplatek na půl roku.

1. 10. 2018 v 10 a ve 13 hod.: Zahájení zimního semestru Vir-
tuální univerzity třetího věku. Sedlčanská knihovna nabízí mnoho 
knih a akcí pro seniory. Jednou z možností je i forma vzdělávání.

1. 10. 2018: Odstartování 15. ročníku Čtenářské ligy. „Připo-
meňme si…“ je téma dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská 
liga, která startuje již popatnácté právě v Týdnu knihoven. Od října 
do května mají děti možnost soutěžit a sbírat body. Body lze získat 
za správné vrácení knih, za vyprávění přečteného, za zpracování 
úkolů pro daný měsíc, které se letos budou týkat lokální historie, 
ale také za účast na nejrůznějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři 
s námi nocují při Noci s Andersenem, na konci školního roku do-
stávají knižní odměny a v září s námi hrají fotbal proti týmu spiso-
vatelů a ilustrátorů. Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit! 

1. 10. 2018 v 10 hod.: Dášeňka, čili, Život štěněte – pro rodi-
ny s malými dětmi. Program inspirovaný stejnojmennou knihou 
Karla Čapka. Připomeneme si pohádky pro Dášeňku, ale i různé 
vylomeniny, které štěňata tropí. Součástí pořadu jsou hry, písničky 
a pohybová říkadla.  

5. 10. 2018 od 16 hod.: Osmičkové roky (nejen) v Sedlčanech 
– připomenutí historických mezníků naší země v naší lokální sedl-
čanské historii formou „živých knih“. Živé knihy představují lidé, 
kterých se daný rok blíže týká, zažili jej nebo o něm mají hodně 
informací z různých pramenů. 

Užijte si s námi Týden knihoven 2018

Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. 
kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila 
celá republika. V jejím středu stála dospělá žena vydávající se nej-
prve za jedenáctiletou dívku a později v Dánsku za stejně starého 
chlapce. V příběhu se vršily nové a nové záhady, konspirační teorie 
se měnily ze dne na den. Týrání, vliv všemocné sekty, nitky vedou-
cí do nejvyšších sfér. Andrea je čím dál více pohlcována pátráním, 
zapomíná na svůj osobní život, na svého přítele Jakuba, ze stěn 
svého pokoje vytvoří obří nástěnku plnou jmen, událostí a sou-
vislostí. Dozvídá se nové skutečnosti, vždy se jí narýsuje možná 
varianta, která je následně popřena, každá nalezená odpověď po-
kládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu, ale 
nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, že ji má 
téměř na dosah, je postavena před zásadní otázku: Co všechno je 
ochotna obětovat?

Účinkují Petra Bučková a Alan Novotný
Komiksový román v roce 2018 vydalo nakladatelství Lipnik
Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

pátek 19. října od 18 hod.                                          PŘEDNÁŠKA

Česká literatura po vzniku republiky 
 přednáška pro veřejnost literárního vědce 

a pedagoga PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

Co znamenal vznik samostatné republiky pro českou literaturu? 
Otevřel jí nové otázky a umožnil nové poetiky, nebo do literárních 
dějin nezasáhl, a ty pokračovaly podle vlastních zákonitostí? Před-
náška se pokusí nahlédnout na dějiny meziválečné české literatury 
prizmatem 28. října 1918.
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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: 28. 10. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: 
schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong 

- od 17.30 do 18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. 
pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (klub pro seniory): 
3. 10., 17. 10. a 31. 10. 2018 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: 
schází se každý pátek od 15 do 17 hod.
Krajkový klub (paličkování): 
schází se každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 6. 10. a 20. 10. 2018 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

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

Programy na dětském oddělení 
pro veřejnost:

Středa 3. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Pondělí 8. 10. 2018 od 10 hod.
Látkování, moderní látkové pleny 
Chcete udělat něco pro své dítě? 
Chcete uchránit přírodu před hromadou odpadu? 
Chcete ušetřit své peněžence nějakou korunu? 
Jak na to?
Na tyto otázky vám odpoví Petra Vitulová, která o látkových ple-

nách ví mnoho. Představí jak látkové pleny používat, jak velikosti 
přizpůsobit, jak plenky prát. Seznámí vás s možností takzvaného 
„látkování“, které je levné, šetrné k přírodě a zdravé pro správný 
vývoj kyčlí vašeho miminka.

Středa 10. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Pondělí 15. 10. 2018 od 10 hod.
Byl jednou jeden strom – výtvarná dílna pro rodiny s menšími 

dětmi.
Středa 17. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Středa 24. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.
Středa 31. 10. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém 

představíme pohádky a příběhy z knih Jiřího Kahouna.

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. 

středa 24. října od 18 hod.                                        PŘEDNÁŠKA

Praktická aromaterapie pro každého s Nobilis Tilia

Dozvíte se, co jsou silice a jak je aromaterapie používá.
Naučíte se, jak si vybrat kvalitní éterický olej a jak může působit 

na živý organismus.
Zjistíte, proč je důležité míchat směsi a jak na to, jak pracovat 

s domácí lékárničkou a dalšími oleji tak, abyste byli zdraví a v po-
hodě.

Z přednášky si odnesete vlastní osobní aromaterapeutický par-
fém.

Nový klub v knihovně:
pátek 26. října od 18 hod.

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub)

Otevřený diskuzní klub, který se zabývá četbou, místem kde ži-
jeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.

V říjnu otevřeme pomyslné dveře ženám, které mají jako koníčka 
psaní. Píší třeba povídky, pohádky, básničky… Baví je to a někte-
rým už dokonce vyšla kniha. Přijďte si užít společné setkání s regi-
onálními spisovatelkami. 

Skupina není uzavřená, přijít může každý, koho téma měsíce 
osloví.
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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 - ŘÍJEN 2018

PŘIPRAVUJEME:
První káva (večer při svíčkách) pátek 2. listopadu od 19 hodin
Jakub a Olga Šafrovi - čtvrtek 8. a pátek 9. listopadu od 19 hod.
Lukáš Synek: Saúdská Arábie II. díl pátek 16. 11. od 18.30 hod.

   Projekce filmových prvorepublikových grotesek – v rámci oslav 
100 let vzniku ČSR – sobota 17. listopadu od 17 do 20 hodin

Vánoční řemeslné dny – pátek 30. 11. a sobota 1. 12.

VE STÁTNÍ SVÁTEK v neděli 28. října 
je MUZEUM OTEVŘENÉ od 13 do 16 hodin.

do neděle 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 sbírky Mileny Drtinové coby věcné 

vzpomínky na časy, kdy ženy byly opravdovými dámami a muži 
pravými gentlemany.

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

úterý 2. října od 18 hod.                                            PŘEDNÁŠKA

Kateřina Ahmad: Proti všem

„...Indii miluju a své kašmírské příbuzné, které jsem svatbou 
se svým manželem získala, mám v podstatě ráda, ale... jsme tolik 
odlišní... Přemohla mě touha po hlubším poznání tamější společ-
nosti – po mnohaměsíčním byrokratickém martyriu mě přijali na 
kašmírskou univerzitu…“ Délka cca 70 minut. Vstupné 30 Kč.

úterý 16. října od 18.30 hod.                                     PŘEDNÁŠKA

Lukáš Synek: Saúdská Arábie (I.) 
Tři roky s rodinou v pouštním království

„…Jednou přišla exotická nabídka z mezinárodní univerzity 
KAUST v Saúdské Arábii – renomovaný rakouský profesor, vý-
zkum bakterií prospěšných rostlinám a žádné zimní plískanice! 
Prozkoumali jsme většinu zapovězeného království a poznali život 
Arabů i gastarbajtrů. Jen přežít vedro, když ptáci padají mrtví ze 
stromů? Jak to zvládla manželka Alena? Jak začali kluci chodit do 
školy? Probereme si drby z královského paláce, pohostinnost ven-
kovanů, omezující pravidla i absolutní svobodu v poušti….“  

Následovat bude 2. díl o cestovatelských zajímavostech (16. lis-
topadu). Délka přednášky cca 90 minut. Vstupné 50 Kč.

pátek 19. října od 19 hod.                                                   KONCERT

The ACOUSTIC A-TEAM

Večer při svíčkách plný světoznámých písní v podání Karla Foř-
ta a Zdeňka Zázvůrka. Oba muzikanti ve společném akustickém 
projektu zúročují zkušenosti, které nasbírali v mnoha hudebních 
uskupeních dohromady i každý zvlášť. Jedna kytara, jedna basky-
tara, dvoje hlasivky – víc není v nápaditých aranžích třeba.

Délka představení cca 90 minut + přestávka. Vstupné 150 Kč.



HISTORIE

Vaření piva, tehdy podle značně odlišné recep-
tury, je v Čechách doloženo již v 11. století. Bě-
hem 16. století došlo ke splynutí činnosti sladov-
níků a vařičů piva – první směli pouze dělat slad, 
druzí jen pivo vařit – v řemeslo sladovnické. Od 
druhé poloviny 19. století se používá všeobecný 
název pivovarnictví.

Ve středověku mělo vaření piva poměrně slo-
žitý právní rámec. Právovárečné domy, v nichž si 
sami měšťané směli pivo vyrábět, stávaly obvykle 
kolem rynku, byly založeny spolu s městem. Je-
jich obyvatelé si vyhrazovali právo podílet se na 
výsadách svého města, tedy i na vaření piva. Toto 
právo odmítali přiznat těm, kteří se přistěhovali 
později. Tam, kde sladovníci získali svůj cech, 
se jim podařilo omezit přístup zbylých měšťanů 
k vaření piva poměrně záhy.

Lidová řemesla: Pivovarnictví Život v pivovaru byl zbožný. Všichni, kdo 
v něm pracovali, se považovali za rodinu. Každou 
práci začínali slovy „s Pánem Bohem“ a sladovní-
ci nezapomínali při sladování udělat ve sladu kříž.

Při každé větší tvrzi býval mlýn a pivovar. Jak 
docházelo ke slučování se statky nebo více tvrzí 
dostávalo jednoho pána, méně důležité pivovary 
zanikaly – jen některé byly přestavěny na lihova-
ry nebo vinopalny. Třeba ve 20. letech minulého 
století se připomíná pivovar na Vysokém Chlum-
ci, v Kamýku nebo ve Voticích, ale mezi zaniklé se 
v té době již řadí pivovary v Kosově Hoře, Nalžo-
vicích, Obděnicích, Kňovicích a samozřejmě 
i v Sedlčanech.

Sedlčanský pivovar (dnes budova sokolov-
ny) se datuje kolem roku 1418, kdy se Sedlčany 
z vůle Oldřicha z Rožmberka staly městem. Až do 
roku 1582 tu bylo kromě něho ještě asi 80 prá-

vovárečných domů, pak Sedlčanským právo vařit 
pivo odebral Jakub Krčín a zajistil tak svým vár-
kám monopolní postavení. Konec sedlčanského 
pivovaru, nikoli však řemesla jako takového, při-
šel s modernizací vysokochlumeckého pivovaru 
v roce 1746.                                          

Muzeum schraňuje ve svých sbírkách 
prapor Živnostenského společenstva 
řezníků, uzenářů, sládků, hostinských 
a výčepníků v Sedlčanech. Živnostenská 
společenstva se začala zakládat v roce 1859 
a nahradila cechovní uspořádání. Živnostenský 
řád nově umožňoval volný přístup ke všem živ-
nostem každému občanovi, který zaplatil přede-
psanou daň a byl občansky zachovalý a odborně 
způsobilý. Jak patrno, v těchto společenstvech se 
soustředilo třeba i více příbuzných řemesel.                                                       

                                                            Pavel Žak

Během tohoto roku proběhlo náročné restaurování sbírkové-
ho předmětu – praporu „ŽIVNOSTENSKÉHO SPOLEČENSTVA 
ŘEZNÍKŮ, UZENÁŘŮ, SLÁDKŮ, HOSTINSKÝCH A VÝČEPNÍ-
KŮ V SEDLČANECH“.

Restaurování praporu se zdařilo mimo jiné i díky příspěvku, který 
věnovali jednotliví návštěvníci v roce 2018 jako dobrovolné vstupné na 
krátkodobé výstavy v muzeu.

Celková suma za restaurování činila 135 000 Kč. Částka 90 000 Kč 
byla poskytnuta ve formě grantu (dotace z programu ISO/D) Minister-
stvem kultury ČR. Vzhledem k velkým rozměrům sbírkového předmětu 
a křehkosti tkaniny, které neumožňují prapor dlouhodobě vystavit, si 
prapor mohli návštěvníci muzea prohlédnout pouze na vernisáži výsta-
vy „SEDLČANY za první republiky“, která se konala ve čtvrtek 20. září 
v budově muzea.

Dole vidíte prapor před restaurováním, vpravo restaurovaný.

Zrestaurovaný prapor v Městském muzeu Sedlčany



RŮZNÉ

Svaz tělesně postižených Místní organizace Sedl-
čany zve na schůzi ve středu 17. října ve 13 hod. 
v KDJS.

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018

(dokončení - začátek textu před kulturním kalendářem)

č. 61/2 v k. ú. Příčovy ve vlastnictví města Sedlča-
ny byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 
93-1603/2014-2018);

▪ Odboru majetku, aby záměr města Sedlčany 
o možnosti pronájmu nebytových prostor v ob-
jektu Nádražní č. p. 85 byl opakovaně zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 
a to vzhledem k tomu, že ve stanoveném termí-
nu nebyla doručena žádná nabídka na pronájem 
uvedených nebytových prostor (v souboru výroků 
usnesení RM 93-1605/2014-2018);

▪ panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města 
Sedlčany, opatřit zápis do kroniky města Sedlčany 
podpisem statutárního zástupce města Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 93-1616/2014-
2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne–služebnosti, č. IV-12-6020494/2, Sedlčany 
kNN“, mezi městem Sedlčany, jako povinným a 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Dě-
čín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM/
II-193/2018 ze dne 24. dubna 2018 zmocněncem 
společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Popo-
vice č. p. 76, 257 02 Popovice, jako oprávněným, 
jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno 
na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčan, parc. 
č.1980/9 a parc. č. 1918/2 v k. ú. a obci Sedlča-
ny (lokalita Na Morávce), a to za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 
soustavy, tj. kabelového vedení NN (RM 93-
1596/2014-2018);

▪ a to v souladu s doporučením komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek 
na pronájem nebytových prostor v objektu Sedl-
čany, v ulici 28. října č. p. 175, aby se společností 
GoldenGate, a. s., se sídlem Praha, Václavské ná-
městí 1282/51, 110 00 Praha 1, která podala nej-
vyšší nabídku nájemného za užívání nebytových 
prostor ve výši 1.044,00 Kč/m2/rok (minimální 
cena 656,00 Kč/m2/rok), byla uzavřena Smlouva 
o nájmu prostor sloužících k podnikání (RM 93-
1604/2014-2018);

▪ uzavření návrhu Smlouvy o poskytnutí ubyto-
vání v bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlča-
ny, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. 

jednotka č. 1/II. patro), a to s FO, trvale bytem Voj-
těchov, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října 2018 
do dne 31. 12. 2018 (RM 93-1606/2014-2018);

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 3/2018, 
a to v plném rozsahu všech aktuálních a navr-
žených rozpočtových změn. Předmětem tohoto 
opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2018 o částku ve výši 1.352,00 tis. Kč 
a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 
2018 o částku ve výši 288 tis. Kč. Příjmy po pro-
vedené úpravě budou činit celkem 193.380,00 tis. 
Kč; výdaje budou činit celkem 192.316,00 tis. Kč. 
Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 
schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 
2018 je přebytkový částkou 1.064,00 tis. Kč (RM 
93-1607/2014-2018);

▪ uzavření smluvních ujednání s FO o finančním 
příspěvku na vybudování inženýrských sítí v zóně 
5, U Háječku. Výše podílů vlastníků stavebních 
parcel na zasíťování lokality je stanovena na zá-
kladě dřívějšího usnesení Zastupitelstva města 
Sedlčany č. 98 ze dne 17. prosince 2007, a to ve 
výši 70 % z ceny inženýrských sítí (splašková ka-
nalizace, vodovod, plynovod, zemní práce pro ob-
služnou komunikaci); (RM 93-1609/2014-2018);
   ▪ finanční podporu na rok 2018 pro Sportovní 
klub ZLOBR Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, 
U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany, a to v částce 
2.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 93-
1614/2014-2018);

▪ Zápis do kroniky města Sedlčany za rok 2018 
(v souboru výroků usnesení RM 93-1616/14-18).
    Rada města Sedlčany rozhodla:

▪ a to postupem podle ustanovení vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném znění 
o výběru zhotovitele na akci „IS Sedlčany v zóně 5 
U Háječku, BOZP“, kterým je společnost JIPO-PB, 
s.r.o., se sídlem Příbram, Slunná č. p. 290, 261 
01 Příbram V; IČO 24830569, za cenu 14.000,00 
Kč měsíčně bez DPH za provedenou koordi-
naci na stavbě a 15.000,00 Kč za jednorázové 
zpracování plánu BOZP s předpokladem doby 
výstavby 10 měsíců, tedy maximální částkou pl-
nění 155.000,00 Kč bez DPH, tj. 187.550,00 Kč 
včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 93-
1608/2014-2018);

▪ o uzavření smluvního ujednání na stavební 
akci „Realizace překládky sítě elektronických ko-
munikací“ se zhotovitelem, kterým je Česká tele-
komunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Praha, 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 
04084063; nabídková cena činí 161.185,59 Kč 
bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 93-
1610/2014-2018);

▪ postupem podle ustanovení vnitřního před-

pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění o 
výběru zhotovitele na akci „Únikový východ č. 2“ 
v Nemocnici Sedlčany, kterým je firma Jiří Mou-
lík, montáže, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. 
p. 879, 264 01 Sedlčany; IČO 74459732, a to 
za cenu 46.087,00 Kč, bez DPH, tj. 65.609,00 
Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 93-
1611/2014-2018);

▪ postupem podle ustanovení vnitřního předpi-
su č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru 
zhotovitele na akci „Rekonstrukce povrchu dvora 
v areálu Nemocnice Sedlčany“, kterým je Údržba 
silnic, s. r. o.; IČO 61681199, za cenu 417.310,68 
Kč bez DPH, tj. 504.945,92 Kč vč. DPH (v sou-
boru výroků usnesení RM 93-1612/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. 
Jiřího Buriana, starostu města:

▪ uzavřením návrhu smluvního ujednání na zajiš-
tění žádané činnosti v oblasti bezpečnosti práce na 
akci „IS Sedlčany v zóně 5 U Háječku, BOZP“ (v sou-
boru výroků usnesení RM 93-1608/2014-2018);
  ▪ uzavřením návrhu smluvního ujednání na sta-
vební akci „Realizace překládky sítě elektronic-
kých komunikací“ (v souboru výroků usnesení 
RM 93-1610/2014-2018);

▪ uzavřením smluvního ujednání na akci „Úni-
kový východ č. 2“ v Nemocnici Sedlčany (v sou-
boru výroků usnesení RM 93-1611/2014-2018);

▪ uzavřením návrhu smluvního ujednání na akci 
„Rekonstrukce povrchu dvora v areálu Nemocnice 
Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 93-
1612/2014-2018);

▪ uzavřením návrhu smluvního ujednání (Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 
Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.); (v souboru 
výroků usnesení RM 93-1614/2014-2018).

Rada města Sedlčany povolila:
▪ závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný 

Kynologickým klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem 
Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany, který se 
uskuteční dne 22. září 2018 v areálu kynologické-
ho cvičiště Sedlčany (RM 93-1613/2014-2018).

Rada města Sedlčany stanovila:
▪ plat ředitelce Školní jídelny 1. ZŠ Sedlčany, 

a to s ohledem na zákonný postup o jeden tarifní 
stupeň. S ohledem na dosažení doby praxe bude 
plat podle upraveného Platového výměru vyplá-
cen počínaje obdobím měsíce srpna 2018 a další 
(od 1. srpna 2018); (RM 93-1615/2014-2018);

▪ návrh programu veřejného zasedání Zastu-
pitelstva města Sedlčany, které bude svoláno 
na pondělí dne 24. září od 17 hod. do Společen-
ského sálu Kulturního domu Josefa Suka Sedlča-
ny (RM 93-1617/2014-2018).

Schůze sedlčanského 
svazu tělesně postižených



MLÁDEŽ

V podvečerních hodi-
nách  29. 8. opustil naše 
město svozový autobus 
se třinácti studentkami 

sedlčanského gymnázia a jejich profesor-
kou Lydií Hutelyuk. 

Dojel do Hradce Králové, kde dívčí posádka 
přestoupila do zájezdového autobusu se studenty 
ze školy v České Třebové, který už měl namířeno 
do Ruska. Jelikož se ale 2 tisíce kilometrů dlouhá 
cesta nedá zvládnout na jeden zátah, udělal při ní 
několik zastávek, kdy jsme měli možnost poznat 
litevské městečko Marijampole a lotyšské hlavní 
město Rigu.
Čtvrtý den zájezd úspěšně zvládl přechod 

ruských hranic a ve večerních hodinách jsme se 
ubytovali v petrohradském hotelu. Následující 
dopoledne jsme se seznámili s průvodkyní Le-
nou, Ruskou žijící přímo v Petrohradu. Nadále 
tak probíhal dvojí výklad: prvně vše Lena popsala 
rusky a následně to do naší mateřštiny tlumočila 
česká průvodkyně. Studenti si tak mohli ruštinu 
lépe procvičit. 

Začalo se od nejsmutnějšího historického ob-
dobí Petrohradu - v době 2. světové války, kdy 
byl téměř 900 dní v obležení. V tehdejším Lenin-
gradu přežilo každodenní bombardování, zimu 
a hladomor pouze 500 tisíc lidí z původních dvou 
a půl milionu. A tak prvním místem, kam zájezd 
zavítal, bylo právě pietní místo Piskarjovský pa-
mátný hřbitov. Následovala návštěva Aurory, Na-
chimovského námořního učiliště, tzv. Strelky 
(východního konce Vasilejského ostrova), proslu-
lého Měděného jezdce a Jekatěrinského paláce se 
světoznámou Jantarovou komnatou.

Další den byl také plný zajímavých památek, 
ovšem nevšedním zážitkem byl zejména půlnoční 
výlet k vodě. Tentokrát jsme ale zůstali na břehu 
a sledovali tzv. otvírání mostů, kdy se část mostu 

zvedne, aby mohly projíždět velké lodě z Finského 
zálivu do Ladošského jezera. Díky nočnímu dob-
rodružství se nám naskytl i neobvyklý pohled na 
Smolný klášter za tmy při umělém osvětlení.

Příští den zůstal autobus zaparkovaný, protože 
by byl skoro hřích nenavštívit krásné petrohrad-
ské metro. To dovezlo výpravu k Ermitáži, kde 
strávila celé dopoledne prohlížením unikátních 
sbírek. Odpoledne pak měli studenti osobní vol-

no, při kterém mohli ještě obdivovat sbírky či jiné 
památky, kterých je v Petrohradě ještě spousta. 
Nebo se jen tak toulali ulicemi - například Něv-
ským prospektem, který je nejrušnějším bulvárem 
díky množství architektonických památek.

Ráno už nastal čas loučení s Petrohradem, ni-
koli však ještě s Ruskem. Zájezd nemohl minout 
Petrodvorec - palác s nespočtem fontán, který je 
trefně nazýván ruské Versailles. Pak už se vydal 
do Pskova k dalšímu ubytování. Následující den si 
všichni prohlédli zdejší Kreml a zamířili k ruským 
hranicím. S menším zdržením se vydali přímo 
do litevského Vilniusu, jehož historické centrum 
prošli, a pak už jim nezbývalo nic jiného, než se 
kochat pohledem na krajinu při cestě domů. Do 
Sedlčan se vrátili následujícího dne v ranních ho-
dinách plní dojmů, informací a úžasných zážitků.

Tereza Pecková, septima, G a SOŠE Sedlčany

V sobotu 8. 9. k Častoboři mířila doslova kolona aut s vleky plnými lodí. Konal se legen-
dární a mezi vodáky již tradiční závod v rychlostní kanoistice 21. Memoriál Bóži Karlíka. 
Počasí jsme si nemohli přát lepší. Slunce, teplo a předzvěst podzimu dekorovaly již tak krásnou sce-
nérii. Závody na tradičních tratích – 200 m, 2 km, 5 km, stejně jako na těch oblíbených netradičních 
– Bacunda cup – kombinace kanoe + kajak, Lachtan cup – pádlování rukama, rodinné posádky, mixy 
a pramice, proběhly v soutěživém, leč přátelském duchu. Doprovázelo je profesionální komentování Jirky 
Šibravy. Sedlčanská posádka pramic potvrdila loňské vítězství a za sebou nechala dokon-
ce posádky Sparty a Dukly Praha. Byla předána spousta dalších medailí a cen zástupcům všech 16 
zúčastněných oddílů a více než 200 závodníků tak vytvořilo rekord v účasti na oblíbeném pouťáku. Tyto 
závody si nikdy nenechá ujít ani Tomáš Karlík, syn Bóži Karlíka, který pravidelně přijíždí na Častoboř 
s celou rodinou. Také letos se zúčastnili v kompletním složení, včetně pravnučky Bóži Karlíka a mistryně 
světa juniorů Sofie Kinclové. Velké poděkování patří všem firmám, podnikům i jednotlivcům, kteří finanč-
ně nebo věcně přispěli na pořízení cen pro vítěze, zejména pak městu Sedlčany, panu starostovi Sedlčan 
a senátorovi Ing. Jiřímu Burianovi, nožířskému družstvu KDS Sedlčany, firmě Elektro Mašek Kosova 
Hora, Biopekárně Zemanka, a rodině Bóži Karlíka. Na organizaci letošního ročníku se podílela celá řada 
závodníků, jejich rodinných příslušníků a kamarádů, bez jejichž pomoci by se nemohl závod uskutečnit 
a kterým tedy patří také velký dík. Memoriál Bóži Karlíka je sice za námi, ale zároveň tak odstartoval letoš-
ní poslední trojici podzimních závodů, které sedlčanské kanoisty ještě čekají… Kateřina Štemberková

Věříte, že se studenti na 
začátek školního roku 
můžou i těšit? Troufám 
si říct, že my z kvinty 

a nových ročníků 1.G, 1.OA a primy jsme 
to tak letos měli. 

Dne 3. září jsme se totiž s celou třídou vydali 
na náš v pořadí již druhý adaptační kurz na ne-
daleké Častoboři, který nám měl umožnit více se 
sžít a poznat se nejen mezi sebou, ale i s našimi 
vyučujícími. Hned po příjezdu nás učitelé rozdělili 
do chatek a úžasný týden u řeky Vltavy mohl začít.

Rána na Častoboři byla chladná. I přesto se na-
šli tací otužilci, kteří začátek dne věnovali plavání 
v řece nebo běhu. Každý den začínal snídaní, po 

První týden v září proběhl adaptační kurz G a SOŠE Sedlčany na Častoboři
které následovala krátká pauza a příprava na do-
polední vyučování. Úterý začínalo přírodovědným 
blokem, v kterém jsme společně s učiteli fyziky, 
matematiky, chemie a biologie objevovali krásy a 
taje naší planety. Ve středu následoval sportovní 
program, ten bavil snad úplně všechny. Kromě 
hraní míčových her, skákaní přes švihadlo nebo 

přetahování se lanem nás čekaly závody v lodič-
kách nebo štafetový běh.
Čtvrtek patřil jazykům. Společně s rodilým 

mluvčím jsme celé odpoledne věnovali tématu 
nastávajícího školního roku. V průběhu večera 
jsme rozdělali velký oheň a společně pak zpívali 
písničky a opékali buřty.

Pátek jsme strávili příjemným výletem na lodič-
kách a pak nám nezbývalo nic jiného, než se sbalit 
a odjet zpátky domů.

Myslím, že za celou třídu kvintu mohu říct, že se 
nám pobyt na Častoboři velice líbil a díky skvělým 
učitelům, kteří udělali z nudného učení zábavu, se 
sem rádi vrátíme zas.

Lucie Procházková, kvinta, G a SOŠE Sedlčany

Studenti G a SOŠE Sedlčany zamířili do Ruska

Rekordní počet závodníků rychlostní kanoistiky 
na 21. Memoriálu Bóži Karlíka na Častoboři
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RŮZNÉ

Lidová
hvězdárna
Říjnová večerní obloha nabídne celou 
řadu zajímavých objektů blízkého i vzdá-
leného vesmíru. 

Příznivá poloha Mléčné dráhy, táhnoucí se od 
jihozápadního obzoru přes zenit k obzoru severo-
východnímu, rozděluje oblohu na dvě poloviny. 
V té severozápadní nalezneme v souhvězdí Her-
kula dvě kulové hvězdokupy M92 a M13 jejichž 
světlo putovalo vesmírem přes dvacet tisíc let. 
Ještě vzdálenější je dvojice galaxií M81 a M82 
v souhvězdí Velké medvědice nad severním ob-

zorem a galaxie M57 v souhvězdí Honicích psů. 
Světlo těchto galaxií putovalo desítky milionů let, 
než uvízlo v našem oku.

Druhá polovina oblohy, jihovýchodní, nabídne 
galaxii M31 v Andromedě, kterou při tmavé oblo-
ze můžeme spatřit prostým okem. V dalekohledu 
hvězdárny rozeznáme jasné jádro galaxie a na 
okraji spirální struktury dva její souputníky, trpas-
ličí galaxie. Souhvězdí Andromedy je doprováze-
no nenápadným souhvězdím Trojúhelník, kde se 
nachází další galaxie M33 patřící do místní skupi-
ny spolu s velkou M31.

Z planet bude na říjnové večerní obloze Jupiter, 
Saturn a Mars a také vzdálenější Uran s Neptunem 
viditelné pouze v dalekohledu.

Pozorovací program na říjen
Hvězdárna otevřena každý pátek od 18 do 21 hod.

Měsíc – Na páteční večerní obloze 19. a 26. 
10. První čtvrť 16. 10. a úplněk 24. 10.

Planety – Mars v první polovině noci. Ju-
piter počátkem měsíce večer velmi nízko nad 
jihozápadním obzorem. Saturn večer nad jihozá-
padním obzorem. Uran po celou noc. Neptun po 
většinu noci kromě rána. 

Ostatní objekty uvedeny v úvodním textu.
Pozvánka na Noc vědců - V pátek 5. 10. od 

17 do 24 hod. proběhne na hvězdárně Noc vědců 
pro všechny věkové kategorie. Pro vytrvalce a při 
bezoblačné obloze pak pokračujeme až do 2. ho-
diny po půlnoci. Vstup zdarma.

Vítáme školní rok 2018/2019 s tříděným odpadem
To je akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 
13. září na náměstí T. G. Masaryka v Sedl-
čanech. 

Akce vznikla jako jedna z mnoha aktivit na 
podporu třídění odpadu ve Středočeském kraji. 
Dopoledne bylo vyhrazené pro děti ze školek a 
žáky 1. stupně základních škol. Odpoledne zase 
veřejnosti. Účast byla opravdu hojná, odhadem se 
této zajímavé akce zúčastnilo na 800 dětí.

Celodenní program pro děti vznikl za podpory 
následujících organizací EKO-KOMu, a.s., ELEK-
TROWINu a.s., města Sedlčany zastoupené mís-
tostarostou Miroslavem Hölzelem a zastupitelkou 
Blankou Vilasovou a Sedlčanskými technickými 
službami, s.r.o. Celá akce byla pro občany uspo-
řádána zdarma jen díky tomu, jakých výsledků 
dosahují Sedlčany a obce z regionu v systému na-
kládání s odpady a především s tříděnými odpady. 
Jde hlavně o dlouhodobé, aktivní zapojení obča-
nů do systému a spolupráci obcí a Sedlčanských 
technických služeb, s.r.o. 

EKO-KOM, a.s. a Elektrowin a.s. na tento den 
přivezli několik atrakcí pro děti. Mimo zábav-
ně výukových programů a her zde byly k využití 
nafukovací atrakce ve tvaru hradu, obří skluzavky 
nebo skákací konvice, šlapací motokáry, koloběž-
ky a další. V další části náměstí měly Sedlčanské 
technické služby, s.r.o. vystavenou techniku pro 
svoz tříděných odpadů. K prohlídce zde bylo po-
pelářské auto, malé kontejnerové auto, které vy-
sypává zvony na tříděný odpad nebo třínápravový 
náklaďák, který odváží odpad z Překládací stanice 
odpadů na třídící linky.

EKO-KOM, a.s. s městem Sedlčany a okolní-
mi obcemi spolupracuje již dlouhá léta v oblasti 
nakládání s tříděným odpadem. Jde především 
o sběr papíru, plastu, skla, nápojových kartonů 
a kovů. Každý rok do tohoto regionu umisťuje EKO
-KOM, a.s. další a další nádoby na tříděný odpad 
ať už ve spolupráci se Středočeským krajem nebo 
čistě ve své režii. V posledních letech EKO-KOM, 
a.s. od města dokonce odkoupil sběrnou síť s tím, 
že bude po ukončení životnosti nádob na recyklaci 
tyto nádoby automaticky obměňovat. Město tak do 
budoucna ušetří statisíce korun za obnovu nádob 
na tříděný odpad. Je to další bonus za letitou, 
dobrou spolupráci EKO-KOMU, a.s. s městem 
Sedlčany a Sedlčanskými technickými službami. 
Díky finanční pomoci EKO-KOMU, a.s. v rámci 
poskytnutých nádob, dlouhodobé aktivní spo-
lupráci občanů, obcí v regionu a Sedlčanských 
technických služeb a zefektivnění sběru a svozu 
tříděných odpadů došlo k významnému navýšení 
vytříděných materiálů. V roce 2008 Sedlčanské 
technické služby svezli 167 tun papíru z regionu, 
který obsluhují. V loňském roce to bylo 339 tun. 
Sklo, kterého je v posledních letech stále méně 
bylo v roce 2008 těsně nad hranicí 200 tun. V roce 
2017 skončilo i s každoročním propadem v po-
sledních letech na hodnotě 322 tun. Paradoxně 
sklo, kterého je méně a méně je materiál, který 
se nejlépe a pořád dokola dá recyklovat. Zatímco 
plastového odpadu neustále přibývá a není pro něj 
využití. Ze 153 tun plastů v roce 2008 se náš re-
gion vyšplhal až na hodnotu 395 tun v roce 2017. 
Pro představu je to takové množství plastového 

materiálu, které by zcela naplnilo 132 popelář-
ských aut. Tedy každý třetí den občané sedlčan-
ského regionu naplní jedno popelářské auto plas-
tovým odpadem.

ELEKTROWIN a.s. se stará o zpětný od-
běr vybraných skupin spotřebičů. Zajišťuje svoz 
a recyklaci například pro lednice, sporáky, myčky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce rychlo-
varné konvice, vysavače nebo elektrické sekačky, 
fukary na listí, křovinořezy a další. V roce 2017 
občané z regionu odevzdali přes Sběrný dvůr 
Sedlčany 634 lednic a mrazáků, což představu-
je skoro 30 tun elektrospotřebičů. Ve skupině 
velkých spotřebičů občané odevzdali 433 kusů 
(22,5 tuny) různých sporáků, myček nebo praček. 
Skupina malých spotřebičů jako jsou vysavače, 
roboty, kávovary nebo rychlovarné konvice byla 
v minulém roce reprezentována váhou skoro 16 
tun elektrospotřebičů. Sedlčanský sběrný dvůr tak 
nedosahuje úžasných výsledků pouze ve sběru 
tříděných a nebezpečných odpadů od občanů, ale 
také ve sběru vysloužilých spotřebičů. Díky tomu, 
jak se občané naučili sběrný dvůr využívat mohou 
Sedlčanské technické služby, s.r.o. čerpat finanč-
ní prostředky z takzvaného motivačního programu 
ELEKTROWINu a.s. Většinou to jsou příspěvky na 
vybavení sběrného dvora, manipulační techniku, 
oplocení, kamerový systém nebo zpevnění povr-
chu sběrného dvora. V letošním roce mohly děti 
tyto finanční prostředky „proskákat“ ve skákacím 
hradu či konvici 13. září na sedlčanském náměstí.

Snímky z akce následují na další straně.
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