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Snímky připomínají červnové aktivity sedlčanského gymnázia - biochemický a výtvarný kurz.



OKnA 2018 (O knihovnických aktivitách) - Soutěžní pře-
hlídka programů pro děti a mládež byla letos určena dětem z ma-
teřských škol a konala se ve dnech 17. – 18. 4. 2018 v Městské 
knihovně Louny. Téma programů se dotýkalo rodiny a vztahů 
v rodině. Hlavní cenu udělovanou odbornou porotou letos zís-
kala Jana Roškotová ze sedlčanské knihovny s pořadem nazva-
ným Mikyho dobrodružství. Program je inspirován knihou Miky 
a dobrodružství s autíčkem, kterou napsala nejmladší česká spi-
sovatelka zapsaná i v České knize rekordů, Barbora Laňková. Jana 
Roškotová se přehlídky zúčastnila již podruhé (poprvé v roce 
2014 v Hradci Králové) a podruhé také zvítězila. Její programy 
jsou stále tvořivé, hravé, naučné i k pobavení a mezi knihovnický-
mi kolegy jsou vysoce ceněny. Nejen pro jejich samotný obsah, 
ale především pro Janin osobní přístup a vřelý vztah k dětem.

Medzinárodná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež - Nesoutěžní 
přehlídka, která se konala ve dnech 21. – 22. 5. 2018 v Podtatranskej knižnici v Popra-
dě, byla sestavena z nejlepších programů soutěžních přehlídek na Slovensku (Súťažná 
prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež) a v Čechách (OKnA - O knihovnických 
aktivitách) za roky 2013 - 2017. Z Čech se účastnily 4 knihovnice, z toho hned dvě ze sedl-
čanské knihovny. Jana Roškotová s programem Poezie v povětří, se kterým zvítězila v roce 
2014 v Hradci Králové a Mgr. Alena Budková s programem Vystěhování (2. světová válka 
na Sedlčansku), se kterým vyhrála OKnA o rok později v Třinci. Přehlídka byla inspirativní 
a podnětná svým česko-slovenským úhlem pohledu a velmi různorodá co se témat a vě-
kových kategorií dětí, jimž byly určeny, týče. Programy byly připraveny a předvedeny jak 
s menšími dětmi z 1. stupně základních škol, tak se žáky 2. stupně základních škol. Sloven-
ské děti češtině velmi dobře rozuměly a neměly s ní problém a české programy velmi dobře 
přijímaly. Slovenští kolegové zvlášť vysoce hodnotili program o vystěhování Sedlčanska.

Knižní veletrh Svět knihy 2018 Praha - S knížkou do života (Bookstart) - Projekt 
S knížkou do života (Bookstart) dostal od organizátorů prostor na prestižním mezinárodním 
veletrhu Svět knihy v Praze. Tento nový projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
byl prezentován v pavilónu Rosteme s knihou ve čtvrtek 10. 5. 2018 odpoledne. Pro prezen-
taci workshopového programu pro rodiny s menšími dětmi byla vybrána Městská knihovna 
Sedlčany. Ředitelka knihovny Blanka Tauberová představila projekt a jeho hlavní myšlenky 
a knihovnice Jana Roškotová a Alena Budková pak předvedly workshopový program in-
spirovaný knihou Obejmi mě, prosím Przemyslawa Wechterowicze. Přítomné děti se i se 
svým doprovodem zapojily a vesele zpívaly, cvičily, tancovaly, kuklily se v motýly a prožívaly 

s medvědími hrdiny 
z knížky úplně vše. 
Největší radost jsme 
měly z toho, když po 
ukončení programu některé rodiny projevily zájem přestěhovat se do Sedlčan. 

Festival Děti čtete - 1. června 2018 - Werichova vila Praha - Klub Literární 
prádelna naší knihovny vystoupil v Praze v rámci festivalu „Děti, čtete“, který je ur-
čený pro děti a jejich rodiče. Festival pořádá Knižní stezka dětem, z. s., ve spolupráci 
a nakladatelstvím Meander. Čtení, dílny, výstavy, besedy a divadelní představení 
probíhaly ve dnech 1. – 2. června 2018 v Ústřední knihovně MKP a ve Werichově 
vile na Kampě. Literární prádelnu si vybrali organizátoři kampaně Rosteme s knihou. 
Děvčata vystoupila 1. června 2018 ve Werichově vile na Kampě s Listováním z knihy 
Ivony Březinové Řvi potichu, brácho. Atmosféra v podkroví Werichovy vily byla pro 
herce velmi příjemná a přítomní diváci byli spokojeni.

Práce našich „děckařek“ za hranicemi regionu i republiky
Slovo „děckařka“ v knihovnickém žargonu 
označuje pracovnici v oddělení pro děti. 
My máme v Sedlčanech „děckařky“ dvě – 
Janu Roškotovou a Alenu Budkovou. 

Programy obou byly vyhodnoceny jako nej-
lepší u nás. S nadsázkou můžeme říci, že máme 
v Sedlčanech nejlepší knihovnické programy pro 

školy v republice, a to pro všechny tři stupně (MŠ, 
1. a 2. stupeň ZŠ). Chtěla bych jim za jejich práci 
z celého srdce poděkovat. Poděkování však patří 
i všem ostatním knihovnicím, bez jejichž přispě-
ní by tyto programy nebylo možné organizovat. 
Všechna „má“ děvčata se zapojují do programů 
dle potřeby, vyhledávají nejrůznější informační 

materiál, vyrábí rekvizity, objednávají knihy po-
třebné k programům a zabezpečují provoz knihov-
ny… 

Máme za sebou opět jeden školní rok, který byl 
zvláště v závěru velmi úspěšný. O největší úspě-
chy se s vámi chceme podělit.

                                             Blanka Tauberová



USNESENÍ

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 87/2014-2018 dne 23. května 2018

Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 18 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.

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

Rady města Sedlčany ze dne 2. května 2018 (RM č. 
86/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 87-1456/2014-2018);
▪ Zprávu o administraci, přípravě, zajištění a stavu 

plnění akcí investiční a stavební povahy, které jsou 
podpořeny schváleným rozpočtem města Sedlča-
ny na rok 2018. Zprávu přednesl a sestavil pan Ing. 
Jiří Burian, starosta města Sedlčany, a to za přispění 
a součinnosti Odboru investic na Městském úřadu 
Sedlčany (RM 87-1457/2014-2018);
▪ předloženou cenovou nabídku na rozpočtovanou 

stavební akci pod názvem „Výměna oken 1. MŠ“ od 
firmy Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. 
p. 879, 264 01 Sedlčany; IČO 74459732. Nabídková 
cena je ve výši 853.461,00 Kč včetně DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 87-1458/2014-2018);
▪ předloženou cenovou nabídku na akci pod ná-

zvem „Realizace překládky sítě elektronických komu-
nikací“, kterou předložila Česká telekomunikační in-
frastruktura, a. s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 04084063, za nabídko-
vou cenu ve výši 111.774,31 Kč bez DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 87-1462/2014-2018);
▪ stav dokumentace, a to za účelem zajištění vý-

konu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, tj. Směrnici o nakládání s osobními 
údaji, vzor Prohlášení poskytovatele osobních úda-
jů (subjektu údajů), znění tzv. Memoranda správce 
a zpracovatele osobních údajů, Oznámení o výkonu 
DPO (pověřence na ochranu osobních údajů) Úřadu 
na ochranu osobních údajů a tzv. Pravidla pro uži-
vatele Informačních systémů v prostředí Městského 
úřadu Sedlčany, jako i další informace o aplikaci 
nařízení GDPR a plnění dříve ujednaného smluvního 
vztahu o analýze prostředí (RM 87-1467/2014-2018).

Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 

č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru zho-
tovitele na rozpočtovanou stavební akci pod názvem 
„Výměna oken 1. MŠ“, kterým je firma Jiří Moulík, 
se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 
Sedlčany; IČO 74459732. Nabídková cena je ve výši 
853.461,00 Kč včetně DPH (v souboru výroků usne-
sení RM 87-1458/2014-2018);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 

2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu, v úplném a účinném znění o výběru zhotovitele 

na akci pod názvem „Realizace překládky sítě elektro-
nických komunikací“, kterým je Česká telekomuni-
kační infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 04084063, za 
nabídkovou cenu ve výši 111.774,31 Kč bez DPH (v 
souboru výroků usnesení RM 87-1462/2014-2018).

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

žebnosti“, uzavíranou mezi společností Česká te-
lekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha, 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 
04084063, která je zastoupena na základě pověření 
(ev. č. PŘ/1024/2017 ze dne 9. června 2017) fyzickou 
osobou, jako budoucím oprávněným a městem Sedl-
čany, jako budoucím obtíženým, jejímž předmětem je 
právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnic-
tví města Sedlčany, parc. č. 2482/1, parc. č. 2492/9, 
parc. č. 2488/1 a parc. č. 2487/14 v k. ú. a obci 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě. Služebnost bude zřízena za náhradu 
ve výši 8.700,00 Kč (RM 87-1460/2014-2018);
▪ předložený návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-6014195/VB/2 Sedlčany, K Cihelně, 
kNN pro p. č. 2748“, která je uzavírána mezi ČEZ Dis-
tribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě 
plné moci č. PM/II-039/2018 ze dne 29. ledna 2018 
společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem 
Dobříš, Průmyslová č. p. 1 665, 263 01 Dobříš, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako bu-
doucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit 
věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města 
Sedlčany, tj. parc. č. 2762/6 a parc. č. 2761/5 v k. 
ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozo-
vání, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 
kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zříze-
no za jednorázovou náhradu ve výši 12.600,00 Kč 
(včetně DPH); (v souboru výroků usnesení RM 87-
1464/2014-2018);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v by-

tovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 
791, 264 01 Sedlčany, a to s fyzickou osobou, trvale 
na ohlašovně Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. 
p. 32, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. ode 
dne 1. července do dne 31. prosince 2018 (RM 87-
1465/2014-2018);
▪ za účelem zajištění výkonu Nařízení evropského 

parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů, Smlouvu o posky-
tování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, 
které předmětem je výkon funkce DPO (pověřence), 
a to v limitech a rozsahu smluvním ujednáním defi-
novaných ustanovení s dopadem na všechny účast-

níky Smlouvy (tj. město Sedlčany – Městský úřad 
Sedlčany, organizační složky, příspěvkové organizace 
a obchodní společnosti); (RM 87-1466/2014-2018);
▪ zahraniční služební cestu realizovanou do Fran-

cie (Taverny), která se uskuteční ve dnech 1. června 
2018 – 3. června 2018, na základě pozvání prezident-
ky francouzského Spolku přátel Sedlčan v Taverny 
a vedení radnice v Taverny k účasti starosty města 
Sedlčany na slavnostním vyhlášení a předání cen za 
uměleckou tvorbu na filmovém festivalu, dále za úče-
lem pokračování v jednáních s představiteli radnice 
o další konkrétní spolupráci – EKIDEN, popř. dalších 
nových aktivitách a dále dojednání termínu návštěvy 
Sedlčanského spolku v Taverny. Město bude repre-
zentovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Bc. 
Markéta Křivská, pracovnice Turistického informační-
ho střediska Sedlčany (RM 87-1469/2014-2018);
▪ Žádost o prodej 2 ks nepotřebných starších akor-

deonů zn. Delicia (Inv. č. 2376 za cenu 5.000,00 Kč a 
Inv. č. 2378 za cenu 10.000,00 Kč) a jejich následné 
vyřazení z majetku a vyvedení z účetnictví účetní jed-
notky, které jsou evidovány příspěvkovou organizací 
Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, 
se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 
Sedlčany; IČO 61904287. Výtěžek z prodeje bude 
převeden do Rezervního fondu, který organizace tvoří 
(RM 87-1470/2014-2018);
▪ Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty 

English camp 2018 – kursu výuky anglického jazyka, 
který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky 
a studenty zdejších škol v termínu ode dne 16. čer-
vence 2018 do dne 20. července 2018. Obědy v počtu 
cca 100 ks/den zajistí Školní jídelna 1. Základní školy 
Sedlčany, Komenského náměstí 69; IČO 70999104, 
a to za cenu 62,00 Kč/oběd, bez započítání zisku (RM 
87-1472/2014-2018);
▪ finanční podporu na  činnost a aktivity vázanou 

na rok 2018 následných subjektů, tj. pro spolek:
▪ Linka bezpečí, z. s. v částce 2.000,00 Kč;
▪ Sportovní klub KRAKEN v částce 12.000,00 Kč;
▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 

20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 87-
1473/2014-2018).

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

aby v souvislosti se „Smlouvou o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti“, uzavíranou mezi společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem 
Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; 
IČO 04084063, řádně zveřejnil na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit věc-
né břemeno – služebnost komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na dotčených pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2482/1, parc. 

(pokračování na další straně)
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č. 2492/9, parc. č. 2488/1, parc. č. 2487/14 vše v k. 
ú. a obci Sedlčany (lokalita ul. Strojírenská) (RM 87-
1461/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby v souvislosti se Smlouvou o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu pro-
vést stavbu č. IP-12-6014195/VB/2 Sedlčany, K Ci-
helně, kNN pro p. č. 2748“ řádně zveřejnil na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit 
výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýr-
ské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 2762/6 
a parc. č. 2761/5 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita 
Sedlčany – ul. K Cihelně, přípojka pro parc. č. 2748 
ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu); (v 
souboru výroků usnesení RM 87-1464/2014-2018).

Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit finanč-

ní příspěvek z rozpočtu města Sedlčany ve výši 
30.000,00 Kč, a to za účelem spolufinancování ná-
kupu defibrilátoru PHILIPS HEARTSTART FRX, který 
bude sloužit pro poskytnutí první pomoci při náhlé zá-
stavě oběhu srdce při výjezdech k mimořádným udá-
lostem, řešeným HZS Středočeského kraje, Územním 
odborem Příbram, stanice Sedlčany, kde bude pří-

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 87/2014-2018 dne 23. května 2018

(dokončení z předchozí strany) stroj umístěn (RM 87-1468/2014-2018).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s převodem finančních prostředků ve výši 

15.000,00 Kč z Rezervního fondu organizace do Fon-
du investičního, a to pro případ příspěvkové organi-
zace města Sedlčany, Školní jídelny 1. Základní školy 
Sedlčany, Komenského náměstí 69; IČO 70999104, 
činěné za účelem pokrytí financování plánované údrž-
by prostor objektu školní jídelny, tj. vytvoření nového 
odtoku v  podlaze, rekonstrukci podlahy a prací s tím 
souvisejících (RM 87-1471/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyhověla:
▪ na základě samostatně podaných Žádostí o po-

skytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 
2018, doručených subjekty 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 předpi-
sů a další zákony, Žádostem níže uvedených subjektů, 
a to za podmínek a ve výši finanční podpory uvedené 
v individuálních návrzích sestavených Veřejnopráv-
ních smluv o poskytnutí finanční podpory na činnost 
a aktivity subjektů v roce 2018:
▪ Linka bezpečí, z. s. v částce 2.000,00 Kč;

▪ Sportovní klub KRAKEN v částce 12.000,00 Kč;
▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 

20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 87-
1473/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. 
Jiřího Buriana, starostu města:
▪ uzavřením smluvního ujednání se subjektem 

Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 
879, 264 01 Sedlčany; IČO 74459732, na provedení 
stavebních prací na akci pod názvem „Výměna oken 
1. MŠ“ (RM 87-1459/2014-2018);
▪ uzavřením smluvního ujednání se subjektem 

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem 
Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; 
IČO 04084063, na stavební práce spojené s akcí pod 
názvem „Realizace překládky sítě elektronických ko-
munikací“ (RM 87-1463/2014-2018);
▪ uzavřením projednaných smluvních ujednání 

(Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční pod-
pory na činnost v roce 2018), uzavírané s uvedenými 
subjekty: ▪ Linka bezpečí, z. s. v částce 2.000,00 Kč;
▪ Sportovní klub KRAKEN v částce 12.000,00 Kč;
▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 

20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 87-
1473/2014-2018).

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 88/2014-2018 dne 30. května 2018

(pokračování na další straně)

Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 18 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.

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

Rady města Sedlčany ze dne 23. května 2018 (RM 
č. 87/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 88-1474/2014-2018);
▪ Zprávu o aktuálním stavu a rozsahu poskyto-

vané zdravotní péče a služeb a dále Zprávu o plnění 
příslušných ustanovení Nájemní smlouvy za provoz 
odpovědným subjektem – provozovatelem Nemoc-
nice Sedlčany, tj. obchodní společností MEDITERRA 
- Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 
161, Sedlčany, kterou přednesl pan Ing. Filip Zítko, 
provozní ředitel subjektu (RM 88-1475/2014-2018);
▪ soubor organizačních opatření vydaných paní 

Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské školy 
Sedlčany, příspěvkové organizace, za účelem zajiště-
ní prázdninového provozu a režimu školy a dále ve 
věci stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 
na školní rok 2018/2019. Příspěvek za jedno dítě na 
měsíc je pro rok 2018/2019 stanoven částkou 350,00 
Kč/měsíc/dítě; na letní prázdniny je paušální příspě-
vek stanoven ve výši 15,00 Kč za dítě na jeden den 
(RM 88-1488/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyjádřila podporu:
▪ veškerým aktivitám provozovatele Nemocnice 

Sedlčany, tj. obchodní společnosti MEDITERRA - 
Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161, 264 
01 Sedlčany; IČ 26429683, ve věci druhé etapy na-
výšení počtu lůžek na Oddělení následné péče s tím, 
že současný rozsah služeb a ostatních výkonů i struk-
tura poskytované a přislíbené ambulantní péče bude 
zachována a dále aktivitám provozovatele činěným 
v rámci řízení o Žádosti směrem k Všeobecné zdra-
votní pojišťovně ČR ve věci výše uvedené (RM 88-
1476/2014-2018).

Rada města Sedlčany uložila panu Ing. Ji-
římu Burianovi, starostovi města:
▪ vyvolat jednání na úrovni Krajského úřadu Stře-

dočeského kraje (příslušný Odbor a radní Středočes-
kého kraje pro potřeby zdravotnictví) a Všeobecné 
zdravotní pojišťovny pro Prahu a Středočeský kraj ve 
věci udržitelnosti rozsahu a rozvoje poskytované zdra-
votní péče (lůžkové i ambulantní) v regionu Sedlčany 
s akcentem na zachování ambulantní péče a zachová-
ní stávající struktury nasmlouvané zdravotní péče (RM 
88-1477/2014-2018).

Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru investic:
▪ zajistit odborné posouzení (externím expertem) 

stavu, a následné sestavení návrhu základního řešení, 

případně variantního návrhu řešení, záměru celkové-
ho bezbariérového řešení budovy Sedlčany č. p. 159, 
jako i případně celého objektu areálu Nemocnice 
Sedlčany, a to v termínu do dne 31. července 2018 
se zohledněním potenciálu všech technických řešení 
(RM 88-1478/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ tzv. „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IE-12-6008624/VB/1 Sedlčany, Třebnice u Sedlčan, 
kNN náves“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, která je zastoupena na základě plné moci č. 
POV/OÚ/87/0005/2017 ze dne 31. ledna 2017 fyzic-
kou osobou, jako budoucím oprávněným a městem 
Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž před-
mětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. st. 79 (budova 
č. p. 59), parc. č. 758/1, parc. č. 745/1, parc. č. 29, 
parc. č. 781/1 a parc. č. 758/2 v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorá-
zovou náhradu ve výši 116.600,00 Kč (včetně DPH); 
(v souboru výroků usnesení RM 88-1479/2014-
2018);
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▪ uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-
12-6008426/HDV-18, Kosova Hora – obnova kNN 
z PB 6577“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Dě-
čín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, která je zastoupena 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 stavebníkem a měs-
tem Sedlčany, jako odběratelem, jejímž předmětem je 
vybudování přívodního kabelového vedení od přípoj-
kové pojistkové skříně k odběrnému místu odběrate-
le, tzv. HDV – tj. hlavní domovní vedení pro parc. č. 
st. 333 v k. ú. a obci Kosova Hora (objekt vodojemu); 
(RM 88-1480/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí 

označenou č. UZSVM/SPB/3319/2018-SPBM mezi 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, jako půjčitelem a městem 
Sedlčany, jako vypůjčitelem, na základě které pře-
nechává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli 
pozemky parc. č. 655/3, druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití zeleň, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. od plat-
nosti Smlouvy do dne 31. prosince 2019 (RM 88-
1481/2014-2018);
▪ Žádost fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, 

o společný nájem bytu dle ust. § 2270 a § 2271 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů, a to bytu o velikostní kategorii 2+1 
(č. bytu 3/I. patro) na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého 
č. p. 531, 264 01 Sedlčany, který společně užívá se 
stávajícím nájemcem bytu (RM 88-1482/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v by-

tovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 
791 (ubyt. jednotka č. 2/III. patro), a to s žadatelkou na 

dobu určitou, tj. ode dne 1. června 2018 do dne 31. 
srpna 2018 (RM 88-1483/2014-2018);
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 1/2018, a to 

v plném rozsahu všech aktuálních a navržených roz-
počtových změn. Předmětem tohoto opatření je na-
výšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 
o částku ve výši 2.194,00 tis. Kč a navýšení výdajů 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 
2.121,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou 
činit celkem 191.439,00 tis. Kč; výdaje budou činit 
celkem 191.366,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 
tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2018 bude přebytkový částkou 73,00 
tis. Kč (RM 88-1484/2014-2018);
▪ objednat vyhotovení projektové dokumentace ve 

stupni pro vydání stavebního povolení, a to dle před-
ložené nabídky a architektonického řešení paní Ing. 
arch. Ivany Slavkové, v částce 25.000,00 Kč na za-
mýšlenou investiční akci města Sedlčany pod názvem 
„Přístřešek pro veterán zásahový automobil ZIL při Ha-
sičské zbrojnici Sedlčany“ (RM 88-1486/2014-18);
  ▪ v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zák. 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenovat paní 
Hanu Hájkovou a paní Danu Čížkovou, na pozici čle-
nek Školské rady zřízené při 1. základní škole Sedlča-
ny, Primáře Kareše 68, okres Příbram; IČO 47074299 
a zároveň Školské rady zřízené při 2. základní škole 
- Škole Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; 
IČO 48954004, a to s účinností dnem 30. května 
2018 (RM 88-1490/2014-2018);
▪ finanční podporu na  činnost a aktivity hasič-

ského sboru ve prospěch mládeže v roce 2018, tj. 
subjektu SDH Sestrouň; IČO 75106761, se sídlem 
Sedlčany, osada Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany 
v částce 20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 88-1491/2014-2018).

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s vystavením objednávky za účelem vyhotovení 

strategického dokumentu pod pracovním názvem 
„Plán rozvoje sportu města Sedlčany“, podle před-
ložené nabídky firmy B&P Research, s. r. o. za cenu 
26.000,00 tis. Kč bez DPH v termínu dodání do dne 
25. června 2018 (RM 88-1485/2014-2018);
▪ s konáním MM ČR v automobilových soutěžích 

– Rally Příbram ve dnech 12. října – 14. října 2018 na 
území města Sedlčany, které se v podobě rychlostní 
zkoušky uskuteční v katastrech místních částí osady 
Sedlčany, Sestrouň, Vítěž, Hradišťko a Zberaz na vy-
mezených částech místních komunikací ve vlastnictví 
města Sedlčany. Souhlas je vydáván ve prospěch 
práv pořadatele – AUTOSPORT KLUB RALLY Pří-
bram v AČR, se sídlem Drahlín č. p. 165, 261 01 
Příbram 1; IČ 22760865, a to za dalších podmínek, 
zejména dodržení všech bezpečnostních opatření, 
řádného výkonu pořadatelské služby na zabezpečení 
závodu a po jeho ukončení neprodleného odstraně-
ní všech případně způsobených škod věcným nebo 
finančním plněním, dále za podmínky žádoucí plné 
informovanosti veřejnosti (RM 88-1487/2014-2018);
▪ s vyhotovením objednávky na vypracování vari-

antního řešení na úrovni studie dopravní závady kři-
žovatky ulic Víta Nejedlého s ulicí Příkrou a ulicí Petra 
Bezruče, a to dle upraveného obsahu zpracované na-
bídky zhotovitele (pan Ing. Jan Kubelka, autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby) za cenu 12.500,00 Kč 
(RM 88-1489/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. 
Jiřího Buriana, starostu města:
▪ uzavřením schválené Veřejnoprávní smlouvy na 

finanční podporu ve prospěch činnosti a aktivit kona-
ných na podporu mládeže v roce 2018 se subjektem 
SDH Sestrouň; IČO 75106761, se sídlem Sedlčany, 
osada Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 88-1491/2014-2018).

Dne 11. června se ve společenském sále 
Kulturního domu Josefa Suka uskutečni-
lo šesté setkání poskytovatelů sociálních 
služeb a služeb souvisejících se sociální 
oblastí v regionu Sedlčanska. 

Setkání bylo organizováno z potřeby vzájem-
ně se informovat o aktivitách a aktuálním dění 
v jednotlivých institucích a zároveň je i příležitostí 
k seznámení se s novými poskytovateli sociálních 
služeb a jejich představiteli či zástupci.

Z celkového počtu 34 pozvaných se setkání 
účastnila většina – celkem se představilo 23 orga-
nizací. Setkání zahájil stručným úvodním slovem 
starosta Města Sedlčany, Ing. Jiří Burian.

V průběhu dopoledne zástupci jednotlivých 

poskytovatelů služeb a přítomných institucích 
stručně představili, popsali jednotlivé služby, své 
aktivity, cílové skupiny uživatelů/klientů, kapacitní 
možnosti a poskytli další informace.

 Pozvání přijali představitelé Krajského úřadu 
Středočeského kraje, zástupci obcí správního 
regionu ORP Sedlčany, ÚP ČR - KoP Sedlčany 
a nemocnice Mediterra Sedlčany.

Vlastní příspěvek prezentovala Mgr. Markéta 
Melechovská Puršlová, koordinátorka plánování 
rozvoje sociálních služeb Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje, ve kterém informovala přítomné 
o plánu rozvoje sociálních služeb ve Středo-
českém kraji. Na její vystoupení navázala krátká 
diskuze, kde zazněla zajímavá myšlenka, že by se 
v budoucnu mělo lépe hospodařit s lůžky v poby-
tových zařízeních a více rozvíjet terénní a ambu-
lantní služby, za účelem zajištění sociálně-zdra-
votní péče v domácím přirozeném prostředí.

Město plánuje touto formou realizovat setká-
vání i pro další období, neboť většina přítomných 
vítala tuto možnost sebeprezentace jako vhodnou 
a potřebnou.                                    J. Větrovcová

Šesté setkání poskytovatelů sociálních služeb
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Rada města na tomto zasedání přijala sou-
bor celkem 22 specifických usnesení, a to 
v následném členění jednotlivých výroků.

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

Rady města Sedlčany ze dne 30. května 2018 (RM 
č. 88/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů 
průběžných (RM 89-1492/2014-2018);
▪ Zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlast-

ních aktivitách, další činnosti a působnosti při plnění 
úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranné-
ho sboru Středočeského kraje, Územní odbor Pří-
bram, Stanice HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji 
a daty ke dni 13. června 2018, kterou přednesl pan 
npor. Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany 
(RM 89-1493/2014-2018);
▪ dílčí Zprávu ohledně bezpečnostní situace za 

uplynulé období roku 2017 a 2018 (s daty do dne 13. 
června 2018), vypracovanou a přednesenou velitelem 
zásahové jednotky JPO III Sedlčany, panem Milanem 
Šerákem a zprávu ve věci vykonaných zásahů na 
záchranu ohrožených životů, majetku a dalších pro-
vedených ochranných, pomocných a preventivních 
činností ve prospěch občanů města a regionu Sedl-
čany a činností spočívajících v součinnosti s profe-
sionální jednotkou Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany (RM 89-
1494/2014-2018);
▪ Zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedl-

čany, obsahující vyhodnocení celkové bezpečnostní 
situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uply-
nulý rok 2017 a dílčí zprávu za uplynulé období roku 
2018 (s daty do dne 13. 6. 2018), spolu se statistic-
kým vyhodnocením a porovnáním hlavních ukazatelů 
činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, 
přednesenou z pozice zástupce vedoucího Obvodního 
oddělení Sedlčany (RM 89-1495/2014-2018);
▪ Zprávu ve věci bezpečnostní situace na území 

města Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, pů-
sobnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie 
Sedlčany, za období roku 2017 a zprávu o činnosti 
Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku 
2018, sestavenou a přednesenou panem Petrem Kr-
chem, vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany 
(RM 89-1496/2014-2018);
▪ předloženou Zprávu o hodnocení nabídek na 

zhotovení klimatizace serverovny v administrativní 
budově Sedlčany č. p. 32 (v souboru výroků usnesení 
RM 89-1508/2014-2018).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inže-

nýrské sítě“ mezi subjektem Vodovodní přivaděč 
Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se síd-
lem Benešov, Masarykovo náměstí č. p. 100, 256 01 
Benešov, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské 
sítě a městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. 
G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, zastoupeným 
panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, jako 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
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povinným ze služebnosti inženýrské sítě, jejímž před-
mětem je umístění inženýrské sítě pod označením 
„Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba 
vodovodu“ na pozemku parc. č. 2403/2 v k. ú. Be-
nešov u Prahy, obec Benešov s tím, že služebnost se 
zřizuje bezúplatně (v souboru výroků usnesení RM 
89-1497/2014-2018);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. 
patro), a to se smluvním uživatelem, trvale bytem 
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, 
na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. 
prosince 2018 (RM 89-1498/2014-2018);
▪ společné užívání ubytovací jednotky č. 2/I. patro 

v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. 
p. 791, s tím, že s účinností ode dne 1. července 2018 
bude společně s dosavadním nájemcem užívat ubyto-
vací jednotku č. 2/I. patro další nájemce, dosud trvale 
bytem Šumbark (RM 89-1499/2014-2018);
▪ program jednání tohoto výkonného orgánu města 

Sedlčany na druhé pololetí roku 2018 (rozumí se ča-
sový plán jednání spolu s hlavním bodem programu) 
s vědomím limitu předpokládaného ustavujícího za-
sedání Zastupitelstva města Sedlčany, a to na základě 
předloženého návrhu pana Ing. Miroslava Hölzela, 
místostarosty města (RM 89-1500/2014-18);
▪ Nařízení města Sedlčany č. 1/2018, o stání sil-

ničních motorových vozidel ve vymezených oblastech 
na místních komunikacích na území města Sedlčany 
spolu se Seznamem vymezených místních komuni-
kací (určených a zpoplatněných úseků stání) ve městě 
Sedlčany, dále Ceníkem parkování (parkovací sazby) 
a Parkovacím řádem k tomuto Nařízení (RM 89-
1503/2014-2018);
▪ zpracování (formulaci investičního záměru) 

a podání Žádosti o dotaci na podporu projektu 
pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské vo-
zidlo s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednot-
ku JPO III Sedlčany, a to podle nabídky na uvedené 
služby, učiněné firmou B&P Research, s. r. o.; IČO 
60724269, ze dne 21. května 2018 v částce 15.000,00 
Kč bez DPH (RM 89-1504/2014-2018);
▪ Smlouvu kupní č. 8110181221 na nákup a do-

dávku čtyř kusů stavebních buněk č. 584, č. 585, č. 
586 a 574, každá o rozměrech 6 028 mm x 2 438 
mm x 2 720 mm z vlastnictví společnosti AB – Cont, 
s. r. o.; IČO: 27482341; DIČ: CZ27482341, která je 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajské-
ho soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21610, 
se sídlem Hradec Králové, Kladská 465/4, 500 03 
Hradec Králové, a to podle nabídky zajištěné Spor-
tovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací, 
za účelem vyhotovení zázemí pro sportující na hřišti 
s UT 3G Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 
89-1506/2014-2018);
▪ vyhotovení objednávky na stavební akci – „Re-

konstrukce a nová dislokace centrální serverovny 

Městského úřadu Sedlčany v administrativní budově 
č. p. 32“, a to podle akceptované nabídky firmy Josef 
Vovsík, Sedlčany, Západní č. p. 1173, 264 01 Sedlča-
ny; IČO: 47062321; DIČ: CZ7107061115 za celkovou 
cenu 106.268,25 Kč včetně DPH ve výši 21 % (v sou-
boru výroků usnesení RM 89-1507/2014-2018);
▪ se společností GDPR Systems, s. r. o. uzavřít Do-

datek č. 1 k původní Smlouvě o dílo uzavřené za úče-
lem zajištění očekávaných činností a služeb pro město 
Sedlčany, včetně jeho organizačních složek, příspěv-
kových organizací a obchodních společností ve věci 
plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, kterým se mění termín dokončení díla 
na dne 31. července 2018 (RM 89-1510/2014-2018);
▪ za účelem zajištění přiměřeného množství pou-

ťových atrakcí v době konání „Sedlčanských poutí“ 
a „Městských slavností ROSA“ s termínem konání 
akcí roku 2019, předložené návrhy smluvních ujed-
nání (Dohod) o užívání vymezených částí veřejného 
prostranství ve městě Sedlčany s panem Antonínem 
Luňáčkem, Praha, Na Spáleništi č. p. 504, 190 00 
Praha 9 – Běchovice; IČO: 68885270 a panem Fran-
tiškem Kopeckým, Praha, K Cikánce č. p. 334, 150 00 
Praha 5 – Slivenec; IČO: 13798324, a to dle podmí-
nek v Dohodách uvedených s opcí na možnost pro-
dloužení smluvního ujednání o periodu vždy na dobu 
určitou jednoho roku (výpověď lze aplikovat nejpoz-
ději ke dni 31. srpna); (v souboru výroků usnesení 
RM 89-1511/2014-2018);
▪ vyhotovení tzv. strukturované datové sítě, a to 

v rámci projektu „Datové rozvody LAN – strukturo-
vaná kabeláž Městského úřadu Sedlčany“, který bude 
aplikován v prostředí administrativní budovy Sedlča-
ny č. p. 32, a to podle předložené cenové a materiá-
lové nabídky společnosti NES-elektro, Sedlčany, Za-
hradní č. p. 1242, 264 01 Sedlčany; IČO: 02741440; 
DIČ: CZ 02741440, za cenu celkem bez DPH ve výši 
354.237,99 Kč (v souboru výroků usnesení RM 89-
1512/2014-2018);
▪ mimořádné pololetní odměny za výkony v uply-

nulém období roku 2018 pro jednatele obchodních 
společností založených městem Sedlčany a ředitele 
příspěvkových organizací zřízených městem Sedlča-
ny, a to podle dříve aplikovaných zásad uvedených 
v přípise návrhu mimořádných odměn za první 
pololetí roku 2018. Odměny budou vyplaceny ve 
výplatním termínu za měsíc červen 2018 (RM 89-
1513/2014-2018).

Rada města Sedlčany zrušila:
▪ Nařízení města Sedlčany č. 1/2014, o stání sil-

ničních motorových vozidel ve vymezených oblastech 
na místních komunikacích na území města Sedlčany 
a zrušení některých nařízení města Sedlčany ze dne 
29. ledna 2014, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 k to-
muto Nařízení včetně Parkovacího řádu k uvedenému 

(pokračování na další straně)



VÝSTAVY: KNIHOVNA: od 16. 7. do 5. 9. VÝSTAVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY SEDLČANY. MUZEUM: do 14. 9. SVĚT Z KOSTEK.
SO 7. 7. ve 20 hod.  DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA (romantická komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 14. 7. ve 20 hod.  PROFESOŘI ZLOČINU: MASTERCLASS (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
PO 16. 7. v 10 hod.  BROUČCI (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 18. 7. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
SO 21. 7. ve 20 hod.  FAKJŮ PANE UČITELI 3 (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
ST 25. 7. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
SO 28. 7.   MEJDAN PRO FAUNU (Luční ulice, Sedlčany) - str. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
ST 1. 8. v 17 hod.   HAJÁNEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 8. 8. v 17 hod.   HAJÁNEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
SO 11. 8. ve 20 hod.  PROFESOŘI ZLOČINU: VELKÉ FINÁLE (komedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
ST 15. 8. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
SO 18. 8. ve 14 hod.  DECHOVÁ HUDBA RUDOLFA EŠNERA (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
SO 18. 8. ve 20 hod.  TLUMOČNÍK (tragikomedie) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
SO 18. 8. ve 20 hod.  SETKÁNÍ PO LETECH 2018 - ATLANTIK, HOUBELES, MIX (Zimní stadion Sedlčany) . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
NE 19. 8.   SEDLČANSKÁ POUŤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POUŤ
NE 19. 8. v 10 hod.  DECHOVÁ HUDBA MILOSLAVA NOVÁKA (park U Chovatelů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERT
PO 20. 8. v 10 hod.  DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
ST 22. 8. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE
SO 25. 8. ve 20 hod.  TÁTOVA VOLHA (komedie, drama) - str. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINO
ST 29. 8. v 17 hod.  HAJÁNEK (knihovna) - str. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRO DĚTI A RODIČE

KULTURNÍ
KALENDÁŘLÉ

TO
20

18

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany
V sedlčanském muzeu si přes léto na své přijdou 
zejména děti, které láká výstava z kostek...
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Březen 2019
PRODANÁ NEVĚSTA, Bedřich Smetana

Hrají: operní soubor, orchestr a solisté Severočeského divadla Ústí nad 
Labem. 

Únor 2019
FRIDA KAHLO, Jakub Maceček

Uvádí umělecká agentura FDA Praha. Hraje a zpívá Světlana Nálepková, 
dále hrají Martin Sochor a Miroslav Pěknic. Představení živě doprovází hu-
dební soubor Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara.

Listopad 2018: 
DŮM NA NEBESÍCH, Jiří Hubač

V režii Petra Svobody uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

Prosinec 2018: 
ŘEDITELSKÁ LÓŽE, Arnošt Goldflam

Uvádí umělecká agentura FDA Praha. V režii Arnošta Goldflama hrají: 
Stanislav Zindulka a Alois Švehlík.

Září 2018
SEXTET, Kryzstof Jaroszynsku

Uvádí DIVADLO METRO Praha. V režii Gustava Gillara hrají: Zuzana Sla-
víková, Vladislav Beneš, Kateřina Urbanová, Matěj Merunka.

Říjen 2018
ÚČA MUSÍ PRYČ!, Lutz Hubner

Uvádí DIVADLO VERSE Praha. Hrají: Igor Chmela, Petra Špalková, Linda 
Rybová, David Prachař, Kateřina Winterová a Jana Janěková ml. 

Duben 2019
DEBURAU, L. Smrčková & P. Khek

Uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav. Hrají: Radim Madeja, Svatava 
Milková, Malvína Pachlová, Milan Ligač, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Lucie 
Matoušková, Oldřich Vízner, Libor Stach a Michal Kopčan. Orchestr řídí 
a na klavír hraje Jakub Šafr.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2018/2019
7 představení za 1300 Kč

Kulturní sezona 2017-2018 v našem Kulturním domě Josefa 
Suka skončila. Na období léta neplánujeme žádné kulturní akce 
(mimo projekcí kina a dvou plánovaných pouťových koncertů 
v areálu U Chovatelů) a budeme provádět opravy, revize, údržbu 
a také některá dílčí vylepšení našich interiérů a našeho technické-
ho vybavení. 

Máme pro Vás již nyní připraveny některé pořady pro novou se-
zonu 2018-2019 a dovolujeme si některé z nich představit. Tradič-
ní jsou dva předplatitelské cykly – Předplatné divadla a Předplatné 
slova, hudby a poezie – jejich stručný přehled uvádíme níže. Vý-
hodné průkazky předplatného lze zakoupit v TIC na náměstí TGM 
34 v Sedlčanech.

Leden 2019 
12 LET S PANEM HORNÍČKEM

aneb Buď zpívejte, anebo se ptejte

Igor ŠEBO – mluvené slovo a zpěv
Jiří TOUFAR - klavírní doprovod

Září 2018
VEČER HUDBY A POEZIE

Účinkují:
Jan ŠŤASTNÝ - umělecký přednes
Dana HEGEROVÁ - flétna
Vítězslav PODRAZIL - klavír

Listopad 2018
LÁSKA TO (NE)JSOU (JEN) PÍSMENA

Jitka MOLAVCOVÁ – recitace a zpěv
Petr OŽANA - klavírní doprovod

Březen 2019
ČTYŘI ŽENY KARLA IV.

Účinkují:
Jan POTMĚŠIL – Karel IV.
Jitka NERUDOVÁ – Blanka z Valois. Anna Svidnická, Anna Falc-

ká a Alžběta Pomořanská
Václav NÁVRAT, Přemysl VACEK – vypravěči a hudební alchy-

misté (barokní housle a arciloutna)

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A 
HUDBY 2018/2019

4 představení za 550 Kč

Frida Kahlo
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Novinkou pro letošní sezonu je navázání spolupráce s vynikají-
cím pražským Divadlem UNGELT. Po několika rozhovorech s jeho 
majitelem – panem Milanem Heinem – jsme dojednali realizaci 
„stálého hostování“ tohoto vynikajícího divadla na sedlčanské scé-
ně. Pro následující sezonu jsme vybrali tři tituly, které budou u nás 
uvedeny. 

Začínáme 18. října 2018 skvělou anglickou tragikomedií „PAN 
HALPERN A PAN JOHNSON“, ve které excelují dva skvělí herci 
– pánové Petr Kostka a František Němec. V roce 2019 budou ná-
sledovat ještě dva tituly, v nichž uvítáme českou hereckou špičku. 
Jedním titulem je hra nazvaná „4 000 dnů“, v níž hrají Hana Ma-
ciuchová, Ondřej Novák a Petr Stach a druhým je komedie „NA 
ÚTĚKU“, ve které se nám představí herečky Jana Štěpánková 
a Zlata Adamovská.

Pochopitelně „nejen divadlem bude žít náš kulturní dům“. Při-
pravujeme pro Vás i řadu koncertů z různých hudebních žánrů či 
chcete-li „škatulek“. 

Příznivci jazzu májí možnost navštívit 8. září 2018 koncert na-
zvaný již několik let „Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek“, 
kdy uvítáme v krásném zámeckém prostředí pražskou kapelu ME-
TROPOLITAN JAZZ BAND se zpěvačkou Evou Emingerovou.

Pro příznivce vážné hudby jsme připravili další velkolepý kon-
cert, zařazený do oslav 100 let republiky. Je jím koncert pěvkyně 
světového formátu – paní Evy URBANOVÉ, kterou doprovodí MO-
RAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO. (V loňském roce toto vynikající hudební 
těleso doprovázelo u nás Štefana Margitu.) Koncert se koná 20. 
září 2018.

Málokdy se stává, že v Sedlčanech máme tu čest uvést SVĚ-
TOVOU PREMIÉRU nějakého pořadu. Stane se tak 9. října 2018, 
kdy uvedeme ve světové premiéře pořad nazvaný „BEATLES VE 
FRAKU“ (BEATLES NIGHT). V podání Smyčcového kvartetu YOLO 

zazní skladby možná nejznámější světové kapely všech dob, tak 
jak se běžně hrají po celém světě, ale zazní i v úplně nových stylo-
vých úpravách, které svět dosud neslyšel. Slyšet skladby BEATLES 
v úpravách jak by je patrně napsali světoví hudební velikáni – Vi-
valdi, Haendel, Corelli – je skutečně nevšední. A možná i proto 
záštitu nad koncertem převzal J.E. Libor Sečka – velvyslanec ČR 
ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Dalším velkým koncertem na našem jevišti bude koncert famóz-
ního pěveckého seskupení 4TET, který se k nám vrací po několika 
letech 23. října 2018 ve zcela novém pořadu „KONCERT No.5“. 
Čtyři vynikající zpěváci v čele s Jiřím Kornem, skvělá světelná 
a zvuková show, zajímavé hudební aranže – to jsou základní kame-
ny tohoto večera, který je zárukou výborné zábavy. 

Na listopad – konkrétně 27. listopadu 2018 – je připraven další 
koncert, jehož hlavním protagonistou je populární zpěvák JANEK 
LEDECKÝ, který bude doprovázen nejen svojí skupinou, vokalist-
kami, ale také Nostitz Quartetem. 

Legenda se vrací do Sedlčan 14. listopadu 2018. Tak lze s nad-
sázkou nazvat koncert, na kterém vystoupí LACO DECZI a CELULA 
NEW YORK. Myslím, že soubor ani hlavního protagonistu není po-
třeba představovat. Vynikající muzikanti, kteří u nás již několikrát 
vystupovali… a nikdy nezklamali.

… a již se blížíme k Vánocům. Letošní VÁNOČNÍ KONCERT bude 
v podobném stylu, jaký předváděli světově proslulí TŘI TENOŘI. 
Jeho českou podobu uvítáme 26. prosince 2018 a je jím koncertní 
trio „OPERA GENTLEMEN – TŘI TENOŘI“. Tři krásné mužské hla-
sy s klavírním doprovodem, světoznámý repertoár a skvělé prove-
dení – to jsou základní devizy tohoto pořadu.

Pochopitelně uvedeme mnoho dalších pořadů pro širokou di-
váckou veřejnost. Například téměř tradiční akce jakými je Koncert 
učitelů ZUŠ Sedlčany, pohádková představení s populárními Kry-
sáky či Medvědy od Kolína, folkové koncerty s V. K. Tomáškem či 
Pepou Štrossem, zábavný pořad s Ivo Šmoldasem, vánoční kon-
cert místních sborů, koncert místního Big bandu Blue Orchestra 
a také k nám zavítají ochotnické soubory Zvonokaplička z Prose-
nické Lhoty s cimrmanovským představením Švestka a divadelní 
spolek Kruh z Dobříše, který uvede hru Přemyslův soud. To zdaleka 
není vše, ale je to malá ochutnávka a pozvánka do KDJS Sedlčany.
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sobota 7. července ve 20 hod.                         DVD prem. 1.7.18
film Česko – romantická komedie (2018), 89 min. 

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

sobota 21. července ve 20 hod.
film Německo – komedie (2018), 120 min. 

FAKJŮ PANE UČITELI 3
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný od-
hodlání a touhy dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlep-
ší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich moc na vyždímání není. 
V třetím díle přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají 
studenti a od dalšího roku mu hrozí zavření. Mezi učiteli  i studenty 
zavládne děsivá deprese. Pedagogové se bojí o práci a studenti 
propadají  zoufalství z toho, že dveře k lepší budoucnosti jsou pro 
ně definitivně zavřené. Hrají E. M´Barek, J. Haase, S. Müller a další. 
Vstupné 90 Kč. Mládži do 12 let nevhodné.

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

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

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

PROGRAM KINA - LÉTO

sobota 18. srpna ve 20 hod.                              DVD prem. 1.8.18
film SR, ČR,  A – tragikomedie (2018), 113 min.     TLUMOČNÍK
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří ces-
tují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. 
Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozma-
nité lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz světa, který se 
navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty. Hrají J. 
Menzel, P. Simonischek, Z. Mauréry, A. Rakovská a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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sobota 11. srpna ve 20 hod.
film Itálie – komedie (2018), 102 min. 

PROFESOŘI ZLOČINU: VELKÉ FINÁLE
Sice všichni sedí ve vězení, ale to neznamená, že nejsou připraveni 
na největší akci své kariéry. Profesorský gang naposledy zasahuje! 
Pietro Zinni a jeho spolek zločinců s vysokoškolskými tituly nikdy 
neprohrává. Ale bohužel ani nevyhrává. Zároveň je pronásledují 
přízraky z minulosti, především tajemná droga zvaná Sopox. Piet-
ro odhalí, že slouží jako nástroj rafinované pomsty... Hrají E. Leo, 
V. Aprea, V. Solarino a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let 
nevhodné.

sobota 14. července ve 20 hod.                             Prem. 28.6.18
film Itálie – komedie (2018), 118 min. 

PROFESOŘI ZLOČINU: MASTERCLASS
Na akademickou zločineckou bandu Pietra Zinniho čeká nová vý-
zva. Trh s chytrými drogami vzkvétá a zoufalá policie hledá exper-
ty, kteří by je byli schopni získat, analyzovat a identifikovat nové 
molekuly. A kdo jiný je připravený vrhnout se na tak delikátní úkol 
než skupina  bývalých vysokoškolských profesorů. Má to však je-
den háček. Oficiálně stále sedí ve vězení. Hrají V. Aprea, M. Bonini, 
P. Calabresi a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 25. srpna ve 20 hod.

film Česko – komedie, drama (2018), 90 min.   TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani ne-
stačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy má ještě stejně 
starého nemanželského syna. Eva je rozhodnutá nečekané odhale-
ní velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod 
rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou 
se vydávají  Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho 
bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc... Vstupné 90 
Kč. Mládeži přístupné.
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Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186, 725 826 122

www.knihovna-se.cz
Prázdninová provozní doba: 

P0-ST 9-18 hod.

Prázdninové programy na dětském od-
dělení pro veřejnost:

Pondělí 16. 7. 2018 od 10 hod.
Broučci. Program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný stej-

nojmennou knihou Jana Karafiáta. Na program naváže „Brouččí 
výtvarná dílna“.

Středa 18. 7. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se 

začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 25. 7. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se 

začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 1. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se 

začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 8. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se 

začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 15. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se 

začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Pondělí 20. 8. 2018 od 10 hod.
Dobrodružství veverky Zrzečky. Program pro rodiny s menší-

mi dětmi inspirovaný stejnojmennou knihou Josefa Zemana. Na 
program naváže „Veverčí výtvarná dílna“.

Středa 22. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se 

začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 29. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se 

začteme do příběhů Václava Čtvrtka.

od 16. 7. do 5. 9.                                              VÝSTAVA

Výstava 1. základní školy Sedlčany
Výstava jedné z našich základních škol, kterou si můžete 

prohlížet od 16. července do 5. září 2018 v provozní době 
knihovny.

Po celou dobu letních prázdnin si mohou všichni návštěvníci 
Městské knihovny Sedlčany prohlédnout výstavu pořádanou 1. ZŠ 
Sedlčany.

Výstava zachycuje život školy po všech stránkách, nejen pra-
cemi z běžných vyučovacích hodin, kroužků, projektů, školní 
družiny, ale i fotografiemi z exkurzí, výletů či soutěží.

O šikovnosti a bohaté fantazii určitě přesvědčí keramické výrob-
ky dětí 1. stupně i práce 1. až 9. ročníků z hodin výtvarné výchovy 
či pracovních činností.

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 na prázdniny: Doplňte barvy v názvu knih.

Uzavření knihovny: 
Od 2. 7. do 13. 7. 2018 bude z důvodu revize kni-

hovního fondu KNIHOVNA UZAVŘENA.

Vědomosti v anglickém jazyce žáci představí prostřednictvím 
projektů, např. čtvrťáci zpracovávali téma „My animal“ nebo vy-
mýšleli vlastní básně. 

Dobré zvládání práce s počítači dokazují zajímavé koláže páťáků 
z hodin IVT .

Mnohé fotografie zachycují tematické exkurze, díky kterým děti 
navštívily Anglii, Německo, Rakousko nebo cestovaly po zajíma-
vých místech v Čechách.

Výstava také všem návštěvníkům představí fotografie a dětské 

práce z kroužků, kterých na škole funguje skutečně hodně. Určitě 
zaujmou dřevěné přívěsky, modely letadel nebo makety Eiffelovy 
věže. Všechno toto vznikalo v nové moderně vybavené dřevodílně.

Každým rokem žáci vytvářejí nápadité projektové práce v hodi-
nách rodinné a občanské výchovy. Děti se tak učí o správné výživě, 
seznamují se s civilizačními chorobami aj.

1. ZŠ již několik let patří ke školám, které se zapojily do celo-
republikového projektu „Česko sportuje“. I z této oblasti budou 
informace a fotografie, stejně jako z bohaté a velmi prospěšné čin-
nosti školního parlamentu.

Prezentovat se bude fotografiemi a svými výrobky i školní dru-
žina.

Všechny srdečně zveme k návštěvě naší výstavy. 
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Kluby v komunitním centru
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

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

Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

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

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

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

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

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

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

2018 od 15 hod.
Literární prádelna 
(literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): první 

schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 10. 9. 2018 od 16 
hod. Klub pracuje zdarma a přihlásit se můžete v knihovně u paní 
Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen. 

Naše společná výstava

Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlépe 
dokumentují předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy je chrá-
níme jako oko v hlavě. Tyto předměty mají i svůj příběh. 

Někteří z vás se rozhodli o tyto příběhy podělit a zúčastnit se 
říjnové výstavy v knihovně. Někteří z vás možná ještě váhají. Pří-
běhy nemusí být dlouhé. Stačí zmínka, jak se k vám daný předmět 
dostal nebo co pro vás a vaši rodinu znamená. 

Jedná se nám o předměty, kterým je okolo sta let. Mohou to být 
fotografie, hrnečky po babičce, obrázek nebo láhev od inkoustu… 
Vašim nápadům se meze nekladou. 

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

Nový klub v knihovně:

Setkáváte se rádi se stejně naladěnými lidmi?
Diskutujete rádi?
Čtete rádi?
Zajímá vás místo, kde žijete?
Zajímáte se o výrazné osobnosti našeho regionu?
Není vám lhostejno, jak u nás žijeme?

Pokud jste si na některou z otázek odpověděli ANO, přijďte do 
knihovny v pátek 14. 9. 2018 v 18 hod. a pokusíme se o spolu-
vytvoření nového diskuzního klubu.

Tato první schůzka je informativní. 
Od října bychom rádi zahájili pravidelná setkávání v novém dis-

kuzním klubu nazvaném PÁTEČNÍCI.

Virtuální univerzita třetího věku:

Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 3. 9. 
do 8. 9. 2018. 

Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma osloví. Předchozí 
studium není podmínkou. Přednášky začínají 1. 10. 2018 od 10 
hod.

Téma semestru: České dějiny a jejich souvislosti II.

Trénování paměti:

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

Databáze:

Potřebujete najít nějaký článek? Chcete si číst časopisy a de-
níky v cizích jazycích? Zajímá vás právo a vše co s ním souvisí? 

Na tyto otázky najdete odpovědi v naší knihovně. Díky podpoře 
Ministerstva kultury ČR máte možnost využívat tři následující da-
tabáze. Na počítač je však třeba předem se objednat.

On-line mediální databáze ANOPRESS IT archiv od r. 1996 – 
unikátní on-line mediální databáze českých médií (tištěné zdroje, 
přepisy televizních a rozhlasových pořadů, zpravodajské interne-
tové servery). Uživatel má možnost vyhledávat dle vlastních klíčo-
vých slov, času zpracování, zdrojů, témat atd. Vyhledané články je 
možné hromadně zobrazit a případně vytisknout.

Databáze ASPI – přístup do databáze zahrnuje předpisy ČR a EU,
judikaturu ČR a SDEU, historickou judikaturu, stejnopis, biblio-
grafie, základní literaturu, časopis Soudce, Správní právo, Časopis 
zdravotnického práva a bioetiky, registry a mnoho dalšího. Užší 
verze dále obsahuje i komentáře k vybraným zákonům a judikatuře.

Upozornění:

Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před obchod-
ním domem slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ VYPŮJČENÝCH 
KNIH. Není tedy určen na dary. Ohledně darování knih kontaktujte 
pracovnice knihovny a domluvte se s nimi. 

Prodej knih:

Sháníte originální dárek pro své blízké? Dáváte snad ještě 
jako dárky knihy?!

Pokud jste si odpověděli ANO, tak neváhejte navštívit naši 
knihovnu. Máme k prodeji omezené množství knih za přijatelnější 
ceny než v obchodní síti a některé dokonce s podpisem spisova-
tele či spisovatelky. 

Nově také nabízíme možnost objednání vámi požadované kni-
hy za příznivější cenu než v obchodě a bez platby poštovného.
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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 - LÉTO 2018
potrvá do 14. září                                     VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a fórum Kostky.org pořádají výstavu

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

vebnice LEGO. Součástí výstavy je hrací koutek pro děti i další 
fanoušky stavebnice LEGO.

Výstavu můžete navštívit po celé léto do pátku 14. září.
Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEME:
Výstavu k 100. výročí založení Československé republiky – verni-
sáž se koná ve čtvrtek 20. září od 18 hodin.

Jiří Chvátal (* 30. června 1928 – † 29. prosince 2016)

V měsíci červnu jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny dlouhole-
tého občana našeho města, učitele, sportovce, sportovního organizátora 
a také publicisty Jiřího Chvátala.

Po druhé světové válce stu-
doval na učitelském ústavu 
v Soběslavi a poté, to už při 
zaměstnání, si doplnil vzdělá-
ní na Vyšší pedagogické škole 
v Českých Budějovicích. Pů-
sobil jako učitel a později i ja-
ko ředitel na základních ško-
lách v Jesenici a v Počepicích.

Patřil mezi nejlepší sedl-
čanské sportovce, vynikal 
zejména v kopané, hokeji a te-
nise. Nelze opomenout jeho 
organizační práci v TJ Tatran 
Sedlčany i v tenisovém oddíle.

Za připomenutí určitě stojí 
také jeho publikační činnost. Uveřejňoval články ze sedlčanského sportu, 
mimo jiné v Radnici a také ve vlastivědném sborníku Podbrdsko. Společně 
s V. Brožem vydal 100 let tělovýchovy v Sedlčanech. Samostatně publikoval 
50 let kopané v Sedlčanech, Z tenisové minulosti Sedlčan, 60 let hokeje 
v Sedlčanech, TJ Sokol Sedlčany, Solo Cup Sedlčany. 



HISTORIE

Z kroniky
města

Zápisky kronikáře Jana Pavelky

Příze, která vznikla zpracováním lnu, se musela 
před tkaním převinout na cívky, ty se pak připev-
nily na tkalcovský stav.

Nejjednodušším typem stavu byl proplétací 
rám – nitě byly zavěšené na trámu a zatížené zá-
važím, útková nit se protahovala pomocí dřevěné 
nebo kostěné jehly a pokaždé se směrem nahoru 
přirážela pomocí hřebenu. Rámové stavy se po-
užívaly ještě v předhusitské době, v nejchudších 
krajích i později.

Nové modely stavu umožňovaly vytvoření tzv. 
prošlupu, mezery mezi osnovními nitěmi. Tím se 
výroba velice zrychlila, protože již nebylo nutné 
provlékat útek střídavě pod a nad nitěmi, ale sta-
čilo jej jedním hodem protáhnout celou osnovou. 

K tomu sloužil člunek – plochá dřevěná cívka 
s útkovou nití, na koncích zpevněná a zatížená 
kováním. 

Lidová řemesla: 
Tkalcovství a soukenictví

Závěr.
Funkci kronikáře města Sedlčan jsem vykoná-

val v letech 1941 až 1945 včetně, tedy po pět let. 
Zápisy z těchto let jsou ve II., III. a IV. dílu pamětní 
knihy.

Koncepty zápisů psané strojem posoudila leto-
pisecká komise složená z těchto členů:

Jan Hötzel, tajemník městského úřadu,
Eduard Rataj, vrchní inspektor banky Slavie,
Jan Vodňanský, majitel autodílen.
Kromě toho byly koncepty předloženy v r. 1946 

městskému zastupitelstvu (plenu MNV) za před-
sednictví Gustava Bohatého a schváleny.

Cenné informace z let 1941–1943 mi dával Jan 
Hötzel, v době obsazení Sedlčan v letech 1943–
1945 Jan Vodňanský, který nejen že v Sedlčanech 
po obsazení esmany zůstal, ale dokonce bydlil se 
svou rodinou ve čtvrti vyhrazené vojsku v čp. 444 
a s příslušníky SS se dostával do styku, takže po-
znával i jejich nálady.

Snad tato snůška informací prospěje histori-
kům při zpracování dějin této doby tak tragické 
pro naše město a celý národ.

Zápis končím mottem, které bylo na úmrtním 
oznámení mého nezapomenutelného učitele 
a spolupracovníka Jaroslava Palečka:

Plinius:
Poněvadž nám není dopřáno
dlouho žíti, zanechejme něco

Tkalcovské člunky se staly symbolem řemesla 
a objevovaly se v cechovních znacích, třeba i na 
pohřebních štítech.

Pamětní kniha sedlčanských soukeníků od 
r. 1541. 

Jan Pavelka, kronikář Sedlčan 1942 – 1945, 
na výstavě „Lidé bez domova“ v Kulturním domě 
Josefa Suka asi v roce 1978.     

Útek se 
pak přirážel 
k již utkané 
látce hustým 
h ř e b e n e m 
zvaným pa-
prsek.

U t k a n á 
látka ale mu-
sela projít 
ještě několi-
ka procesy, 
než se z ní 
stalo sukno. 

Aby se 
vlasy nití 
ideálně spo-

jily, musely na zvlhčenou látku působit současně 
tlak, teplo a vhodná chemikálie (ve středověku 
lidská moč, později draselné mýdlo a ředěné lou-
hy). Původně se látka šlapala naboso ve žlabech 
s vlažnou vodou, od 13. století práci usnadnily 
valchy.

Nakonec se tkanina napnula na rám s rumpá-
lem, aby se odstranilo vnitřní pnutí, a postřihova-
či nůžkami zarovnali nestejně dlouhý vlas na po-
vrchu sukna. Někdy se látka ještě lisovala, takže 
se nemačkala a její povrch zůstal hladký.

Soukeníci patřili mezi uznávané sedlčanské 
měšťany. Václav Křikava, člen vůbec nejzámož-
nější zdejší soukenické rodiny, udržoval přátelské 
vztahy s Jakubem Krčínem, dokonce by pověřen 

Jan Pavelka – Ausweis

po sobě jako svědectví,
že jsme žili.                                    Jan Pavelka

spravovat coby panský úředník Sedlčany a Kře-
penice, když Krčín přesídlil do Obděnic. Na Kři-
kavově domě na náměstí T. G. Masaryka dnes 
najdeme pamětní desku připomínající zdejší Kr-
čínovu působnost.                                     

                                                           Pavel Žak



USNESENÍ

Ve čtvrtek 5. 7. budou probíhat klasické svozy tu-
hého komunálního odpadu. Popeláři pojedou jako 
v běžný pracovní den. V pátek 6. 7. běžně žád-
né svozy TKO neprobíhají a tento den se nebude 
svážet ani žádný tříděný odpad. Překládací stanice 
odpadů v Kosově Hoře i Kompostárna a Sběrný 
dvůr v Sedlčanech zůstanou 5., 6. a 7. 7. zavřené.

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany
na jednání RM č. 89/2014-2018 dne 13. června 2018

(dokončení z předchozí strany)

Nařízení města Sedlčany, a to s účinností nově vyda-
ných předpisů ve stejné věci podle přijatého usnesení 
zn.: RM 89-1503/2014-2018 (RM 89-1502/2014-18);
   ▪ v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za-
dávací řízení ve věci veřejné zakázky s názvem „Re-
konstrukce lehkoatletického stadionu v Sedlčanech“, 
protože v zadávacím řízení je pouze jediný účastník 
řízení (vzhledem k možnosti budoucího spolufinan-
cování zakázky z Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy České republiky je výběr nejvhodnějšího 
dodavatele třeba učinit v souladu s podmínkami po-
skytovatele dotace, které stanovují, že u veřejných za-
kázek vyhlašovaných v režimu zákona, u kterých byla 
podána nebo hodnocena pouze jedna nabídka, zada-
vatel musí veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit novou 
veřejnou zakázku tak, aby byla zajištěna řádná soutěž 
a ověřena cena v místě a čase obvyklá); (v souboru 

výroků usnesení RM 89-1505/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby v souvislosti se Smlouvou o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě“ uzavíranou mezi městem Sedlčany 
a subjektem Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, 
dobrovolný svazek obcí, řádně zveřejnil na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit 
výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýr-
ské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 2403/2 v k. 
ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (lokalita – vodo-
jem Benešov); (v souboru výroků usnesení RM 89-
1497/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, za-

hájit činnosti spojené s opakovaným zadávacím říze-
ním na výběr nejvhodnějšího dodavatele akce – veřej-
né zakázky s názvem „Rekonstrukce lehkoatletického 
stadionu v Sedlčanech“, a to v souladu s podmínkami 
poskytovatele dotace (v souboru výroků usnesení RM 
89-1505/2014-2018);

Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a apliko-

vat na podporu projektu pod názvem „Pořízení CAS“ 
(zásahové hasičské vozidlo s nástavbou – cisternou) 
pro výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany model 
sdruženého financování, který předpokládá při úspěš-
ném podání Žádosti o dotaci částečné financování 
ze státních zdrojů (MV ČR) ve výši cca 2,5 mil. Kč 
a další dofinancování zásahového vozidla z prostřed-
ků územních rozpočtů (Středočeský kraj ve výši cca 
1,0 – 1,5 mil. Kč; dorovnání pořizovací ceny z rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2019); (RM 89-1505/2014-
2018).

Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, 

kterým je VZT Servis, Štětkovice č. p. 28, Sedlčany, 
IČO: 65597052. Nabídková cena je ve výši 45.500,00 
Kč (bez DPH); DPH v sazbě 21 % činí 9.555,00 Kč; 
tj. celková cena včetně DPH činí 55.055,00 Kč, a to za 
zajištění zhotovení klimatizace serverovny v adminis-

trativní budově Sedlčany č. p. 32 (v souboru výroků 
usnesení RM 89-1508/2014-2018).

Rada města Sedlčany souhlasila:
▪ s přijetím daru, tj. dvou kusů „Keramických py-

lonových tabulí triptych“ o rozměrech 200 cm x 120 
cm v celkové hodnotě 39.930,00 Kč, a to od dárce 
SRPDŠ při 1. základní škole v Sedlčanech, z. s.; IČO 
70905550 (RM 89-1509/2014-2018).

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. 
Jiřího Buriana, starostu města:
▪ uzavřením smluvního ujednání – Smlouvy kupní 

č. 8110181221 na nákup a dodávku čtyř kusů sta-
vebních buněk č. 584, č. 585, č. 586 a 574, každá 
o rozměrech 6 028 mm x 2 438 mm x 2 720 mm 
z vlastnictví společnosti AB – Cont, s. r. o. (v souboru 
výroků usnesení RM 89-1506/2014-2018);
▪ uzavřením smluvního ujednání (vyhotovení ob-

jednávky) s vybraným uchazečem na vyhotovení akce 
– „Rekonstrukce a nová dislokace centrální serverov-
ny Městského úřadu Sedlčany v administrativní 
budově č. p. 32“o tuto veřejnou zakázku (v souboru 
výroků usnesení RM 89-1507/2014-2018);
▪ uzavřením smluvního ujednání s vybraným 

uchazečem o tuto veřejnou zakázku „Klimatizace 
serverovny v administrativní budově Sedlčany č. p. 
32“, kterým je VZT Servis, Štětkovice č. p. 28, 264 01 
Sedlčany, IČO: 65597052 (v souboru výroků usnese-
ní RM 89-1508/2014-2018);
▪ uzavřením smluvních ujednání za účelem za-

jištění přiměřeného množství pouťových atrakcí 
v době konání „Sedlčanských poutí“ a „Městských 
slavností ROSA“ (v souboru výroků usnesení RM 89-
1511/2014-2018);
▪ uzavřením smluvního ujednání se společnosti 

NES-elektro, Sedlčany, Zahradní č. p. 1242, 264 01 
Sedlčany; IČO: 02741440; DIČ: CZ 02741440, na 
Smlouvou definované činnosti a dodávky na stavební 
akci pod názvem „Datové rozvody LAN – strukturo-
vaná kabeláž Městského úřadu Sedlčany“ (v souboru 
výroků usnesení RM 89-1512/2014-2018).

Asi málokdo tušil, že Školní jarmarky, které ve 
svém areálu v Bezručově ulici pořádá Střední od-
borné učiliště Sedlčany, se budou setkávat s tako-
vým ohlasem. Dvakrát ročně, vždy na jaře a před 
Vánoci, míří na jarmark stovky návštěvníků, aby si 
zakoupily či prohlédly výrobky a výpěstky zdejších 
učňů. Stejně tak tomu bylo v sobotu 12. května od 
9 do 12 hodin, kdy se uskutečnil jarmark s po-
řadovým číslem pět. Na jarních jarmarcích bývá 
tradičně největší zájem o výpěstky zahradníků 
a výrobky cukrářů. „Během dopoledne se prodalo 
1 300 zákusků, což bylo o něco více než loni. Nej-
víc na odbyt šly malé zákusky, konkrétně věnečky, 
macešky a větrníky,“ uvedla učitelka odborného 

O prázdninách nabízíme ke sportovnímu vyžití 
beach volejbalový kurt na stadionu Tatran, atle-
tickou dráhu a osvětlený tenisový kurt na stadionu 
Taverny, hřiště s umělou trávou ve Zberazské ulici 
a poslední týden se znovu otevře zimní stadion. 
Všechny aktuální informace najdete na www.are-
alysedlcany.cz.   

Na pátém Školním jarmarku byl největší zájem o sadbu a zákusky
výcviku Jana Květová. U zahradníků byl největší 
zájem o bazalku, majoránku, rajčata, papriky, dýně 
různých druhů a balkónové květiny.

Návštěvníci si dále mohli zakoupit mimo jiné 
brambory, mošty a různé sirupy nebo keramiku 
a svíčky od poskytovatele sociálních služeb Zámek 
Nalžovice. K dispozici byly párky, klobásy, sladké 
i slané palačinky, štrúdly, studené a teplé nápoje. 
Zájemci si mohli u dobrého jídla a pití posedět 
přímo v areálu učiliště nebo ve školní restauraci, 
která opět připravila speciální menu. 

K jarmarkům tradičně patří i komentovaná 
a hudbou doprovázená přehlídka slavnostních rób 
a účesů, které žákyně učebního oboru kadeřník 

vytvářejí přímo ve školním kadeřnictví. Žákyně 
v rolích modelek představily na červeném koberci 
jak klasické, tak extravagantní oblečení a účesy, 
s nimiž uspěly na různých celorepublikových 
soutěžích. „S průběhem jarmarku jsem byl spo-
kojen a jsem rád, že se tyto akce pozvolna stávají 
tradicí a řada lidí je navštěvuje pravidelně. Letos 
bylo dobré, že se oproti minulým ročníkům ne-
tvořily fronty. Dříve se hned po zahájení jarmarku 
nahrnulo do areálu spousta lidí, ale nyní chodili 
průběžně celé dopoledne. Už totiž vědí, že výrobků 
i výpěstků máme dost a na každého se dostane,“ 
poznamenal  ředitel SOU Sedlčany Jiří Kolín. 

                                                     Karel Souček

O státním svátku 5. 7. popeláři 
pojedou jako v běžný pracovní den

Zasportujte si



OBČANSKÉ PRŮKAZY / PASY

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 
Kč za vydání občanského průkazu s čipem), 
▪ občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního 

kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
▪ aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
▪ dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů), 
▪ občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb, 
▪ lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to 

v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
▪ občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 

až 22), ale také Ministerstvo vnitra, 
▪ občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní 

číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí 
dokladu, 
▪ převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze 

u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
 Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů 
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) (nelze žádat u Ministerstva 

vnitra) PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který 
si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, - ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 
 Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občan-

ského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se 
část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. 
Podání žádosti 
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: ▪ v pracovních dnech do 24 hodin, nebo ▪ do 5 pracovních dnů. 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách: ▪ u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 

▪ v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), ▪ u Ministerstva vnitra. 
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti 

převzetí vyhotoveného dokladu.  
Převzetí cestovního pasu 
 Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice 

„Pražského povstání“).  Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností 
či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání. 

Správní poplatky 
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas 

převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme ces-
tovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání 
žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách:

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018



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

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

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

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

RŮZNÉ

Lidová
hvězdárna

Prázdninové měsíce nabídnou návštěvníkům 
z letních táborů a rodinných výprav prostřednic-
tvím hvězdárny na Cihelném vrchu nevšední zá-
žitky. Postupné stmívání odhalí nejprve všechny 
viditelné planety, poté zajímavé dvojhvězdy, letní 
otevřené hvězdokupy, pak budou následovat jas-
nější kulové hvězdokupy a po úplném setmění 
planetární mlhoviny a mlhavé obláčky vzdálených 
galaxií. Na noční obloze bez Měsíce vynikne pás 
mléčné dráhy, která vystupuje od souhvězdí Střel-
ce z jihovýchodního obzoru přes souhvězdí Orla 
a Labutě ke Kasiopeji a Perseu a dále až k sever-
nímu obzoru. K zenitu se blíží jasná Vega v Lyře 
a nad jihozápadním obzorem vévodí jasný Arctu-
rus v Pastýři. Nízko nad západním obzorem bude 

poblikávat Regulus v zapadajícím Lvu a podobně 
se bude chovat jasná Capella přímo nad sever-
ním obzorem ve Vozkovi. Trvající soumrak dlouho 
do pozdních hodin zabraňuje sledování slabých 
mlhovin a galaxií, v takovém případě využijeme 
služby CCD kamery ke zprostředkovanému zobra-
zení na promítací ploše dataprojektoru. Podíváme 
se tak na živý obraz M57, prstencové mlhoviny 
v Lyře nebo jiné planetární mlhoviny nebo M27 v 
Lištičce. Nad severozápadním obzorem pak získá-
me obraz galaxie M51 v Honicích psech a dvojici 
galaxií M81 a M82 ve Velké medvědici. Páteční 
večer 27. 7. zpestří pozorování úplné zatmění Mě-
síce, které začne po 22. hod. a skončí po půlnoci. 
Později v noci se přidá k ostatním viditelným pla-
netám i Mars, jehož zdánlivá velikost bude největ-
ší, protože se blíží opozici se Sluncem. Dne 13. 8. 
kolem druhé hodiny ráno nastane maximum me-
teorického roje Perseid. Měsíc dva dny po novu 
nebude rušit pozorování i těch slabých létavic.

Pozorovací program 
pro veřejnost 

na červenec a srpen:
Hvězdárna otevřena každý pátek od 21 do 23 

hod., s prodloužením 27. 7. při zatmění Měsíce.
Měsíc – Na páteční večerní obloze 20. a 27. 7, 

v srpnu pak 13. a 20. 8.
Planety – Na večerní obloze Venuše, Jupiter 

a Saturn. Později v noci se přidají Mars a Neptun, 
Uran až ve druhé polovině noci.

Ostatní objekty – Otevřené hvězdokupy, ku-
lové hvězdokupy, galaxie a mlhoviny.

Prodloužený pozorovací čas – 27. červen-
ce do půlnoci při úplném zatmění Měsíce.

Hromadné návštěvy 5 a více návštěvníků je 
možné dojednat na tel. 777 285 444 se správcem 
hvězdárny Františkem Lomozem také mimo pra-
videlné pátky.

Sedlčany jsou relativně malé město poměrně 
vzdálené od velkých vzdělávacích center. Přesto 
nejsou studenti sedlčanského gymnázia ochuze-
ni o nejnovější vědecké poznatky. V průběhu škol-

ního roku pravidelně navštěvují odborné instituce a do školy také 
přijíždějí s přednáškami odborníci z různých vědeckých pracovišť.
   V letošním školním roce naši studenti navštívili například Dny otevřených 
dveří na různých ústavech Akademie věd ČR v rámci Týdne vědy a techniky. 
A přednášky? Doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. z VUT Brno přednášel  třetím roč-
níkům o nekonečných množinách. Pracovníci některých pražských ústavů 
Akademie věd obohatili semináře přírodovědných předmětů: RNDr. Vladimír 
Wagner CSc. informacemi o současnosti i budoucnosti jaderné energetiky. 
RNDr. Jan Fíla, Ph.D. vyprávěl studentům o nových pohledech na rozmno-
žování rostlin a Ing. Jana Knappová PhD. se věnovala významu rostlin pro 
chápání historických změn krajiny. Z přírodovědecké fakulty Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích naší školu navštívil RNDr. Petr Veselý Ph.D. 
a všechny posluchače zaujal svým vyprávěním o rozmnožovacích strategiích 
různých ptačích druhů. Pražská přírodovědecká fakulta UK přispěla k obo-
hacení rozhledu našich studentů přednáškou a dílnou s fyzikálně-chemickou 
náplní „Molekulární kuchyně“, s níž přijeli doktorandi z katedry organické 
chemie Adam Jaroš a Filip Kaucký. Kromě toho zájemci z řad maturitních 
ročníků navštěvovali na Přf UK šest bloků sobotních přednášek v rámci pro-
gramu „Pokroky v biologii“. Od začátku letošního školního roku je GaSOŠE 
fakultní školou VŠCHT Praha. Tento výjimečný status otvírá nové možnosti 
spolupráce a rozvoje výuky chemie, ale také kybernetiky a výpočetní techniky. 
Například 2.5. přijeli zástupci VŠCHT s projektem „Moderní hodina chemie“, 
kterého se zúčastnili studenti všech vyšších ročníků školy. Možnosti, které 
studenti sedlčanského gymnázia mají v rámci svého středoškolského vzdělá-
vání, se pozitivně odráží v úspěšnosti absolventů v přijímání na VŠ a uplat-
nění na vědeckých pracovištích, jako je právě Akademie věd České republiky.

Studenti gymnázia drží krok s vědou



V sobotu 2. 6. proběhl již 9. ročník fotbalového turnaje 
mladších žáků O POHÁR MĚSTA SEDLČANY. Turnaje se zú-
častnilo 7 týmů, hrálo se systémem každý s každým a ná-
sledně zápasy o umístění. V turnaji jsme měli dvojnásobné 
zastoupení. Tým zelení (hráči převážně ročníku 2005) a tým 
modří (hráči převážně ročníku 2007). 

Oba týmy předvedly velmi pěkné výkony, tým zelených v celém turnaji 
prohrál pouze jednou, a to až ve finále. Tým modrých odehrál všechny 
zápasy vyrovnané, zvítězit se mu podařilo hned v tom prvním, bylo to 
však vítězství jediné. Svými výkony dělaly fotbalovou radost oba týmy, 
starší postoupily až do finále a mladší, přestože hrály proti o dva roky 
starším, tak zanechaly velmi dobrý dojem. Turnaj se hrál za krásného 
letního počasí, díky podpoře partnerů byly pro všechny týmy připra-
veny hodnotné ceny, které hráčům předal sedlčanský odchovanec Jan 
Suchan, v současné době hráč Viktorie Plzeň. A díky sběratelské vášni 
Lukáše Mošničky dostali ti nejlepší i krásné fotbalové ceny v podobě 
podepsaných hrníčků od našich největších fotbalových hvězd, jako je 
třeba David Lafata, Tomáš Rosický, Petr Čech či Michael Krmenčík.

Nejlepší brankář turnaje: Jonáš Habart (Sedlčany zelení). Nejužiteč-
nější hráč týmu Tatran Sedlčany modří: Šimon Macháček. Nejužitečněj-
ší hráč týmu Tatran Sedlčany zelení: Barbora Bartáková.

Výsledky týmů Tatranu Sedlčany: Tatran Sedlčany zelení - Spartak Příbram 
2 : 1, Zelení - Tatran Sedlčany modří 4 : 0, Zelení - Votice 1 : 1, Zelení - ČLU 
Beroun 1 : 1, Zelení - TJ Milín 5 : 0, Zelení - MFK Dobříš 5 : 0. Finále Tatran 
Sedlčany zelení - ČLU Beroun 1 : 2.

Tatran Sedlčany modří - Votice 2 : 1, Modří - Tatran Sedlčany zelení 0 : 4, 
Modří - Spartak Příbram 1 : 3, Modří - TJ Milín 1 : 3, Modří - ČLU Beroun 0 : 
5, Modří - MFK Dobříš 0 : 1. O páté místo: Tatran Sedlčany modří - TJ Milín 
0 : 1. O třetí místo: Spartak Příbram - Votice 3 : 0. 

Vydařený turnaj O pohár města Sedlčany




