RADNICE
zpravodaj města Sedlčany

ČERVENEC-SRPEN 2019

ročník XXIV.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LÉTA A MŮŽETE SE TĚŠIT NA ZÁŘIJOVÉ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE

Dne 4. června byla slavnostně odhalena pamětní deska na budově 1. ZŠ generálmajorovi in memoriam Josefu Balabánovi
u příležitosti 125. výročí narození tohoto legionáře a důstojníka čsl. armády. Desku zhotovil Mg.A Rastislav Jacko společně
s profesorem Janem Hendrychem.
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INFO
MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího 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. 9542 26401).

SLOVO STAROSTY
TRADIČNÍ SEDLČANSKÁ POUŤ
Termín sedlčanské poutě se váže k nejdůležitějšímu
mariánskému svátku křesťanských církví. Je to slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, matky Ježíše Krista. Tento
svátek se slaví 15. srpna, proto se pouť koná v neděli
15. srpna nebo první neděli po 15. srpnu. Hřbitovní kostel Na Církvičce je zasvěcen právě Nanebevzetí Panny
Marie, proto výroční pouť v den toho svátku se od nepaměti konala i v Sedlčanech.
Společenský život poblíž kostela obohacovali i komedianti a různé další atrakce. S postupnou ateizací se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť
se stala synonymem zábavního parku. V minulosti poutě
pobývaly na Novoměstském náměstí a po jeho rekonstrukci a parkových úpravách se pouťové atrakce posouvaly do Husovy ulice, na Sukovo náměstí a Lidické ulice. Před rokem
1989 se hledala i jiná vhodná místa (V Kole v Jateční ulici, Staré hřiště – dnes areál TJ Sokol,
Kotlina a také Háječek na Severním sídlišti). Po roce 1990 se poutě vracejí opět do oblasti
Nového Města. V uplynulých letech obyvatelé Nového Města a sídliště Za Nemocnicí projevovali stále větší nespokojenost s obtěžováním hlukem, a hlavně s dopravním omezením během poutě a v týdnu před konáním poutě. Rada města tento problém řešila již ve
2. pololetí loňského roku s úmyslem změnit místo konání poutě. Hledala se varianta, která
by minimalizovala dopravní omezení a počet obyvatel města dotčených hlukem z provozu
atrakcí, a přitom umístění atrakcí bylo co nejblíže centra města. Hledali jsme proto prostranství o rozsahu cca 6 100 m². Volba padla pro letošní rok na plochu před Sokolovnou
v Tyršově ulici a plochu podél Jateční ulice (dříve V Kole, dnes častěji název U Zahrádek).
Výměra veřejného prostranství zůstává opět cca 6 100 m².
Úplná uzavírka místní komunikace by se od pátku do neděle 16. - 18. srpna měla týkat
pouze části Tyršovy ulice před Sokolovnou mezi křižovatkami s ulicí Pod Potoky a Lidická.
V Jateční ulici zůstane provoz zachován se sníženou průjezdní rychlostí. Nové umístění
poutě je samozřejmě dohodnuto s provozovateli atrakcí. Pevně věřím, že změna a nové
místo pro sedlčanskou pouť se osvědčí a přinese méně problémů a omezení než lokalita
Nového Města.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 1900 Kč
1/2 str. – 3200 Kč
celá strana – 4900 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel
neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel. 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 9.8.2019

V letošním roce se po dlouhých letech mění místo konání tradiční sedlčanské pouti. Z oblasti Nového Města se přestěhuje do ulice Jateční (U zahrádek).

RADA MĚSTA / VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

RADA MĚSTA
Rada města je po zastupitelstvu druhým
nejvýznamnějším kolektivním či kolegiálním orgánem města. Připomínám, že dalšími kolektivními orgány města jsou zvláštní
orgány a případně i komise, ale pouze za
podmínky, že komisi byl svěřen výkon přenesené působnosti. K ukotvením v právním
pořádku ČR a kompetencím těchto orgánů
se dostaneme později.
Zastupitelstvo města (obce) je ze zákona o
obecním zřízení povinně existujícím orgánem
každého města, i když tento orgán nemusí
být vždy fakticky personálně naplněn. Oproti
tomu rada se ustanovuje pouze v těch obcích,
které mají alespoň 15 členů zastupitelstva. V
obci, kde se rada nevolí, vykonává většinu jejích pravomocí starosta a menší část zastupitelstvo. To však není případ města Sedlčany.
Základní charakteristikou rady je to, že se
jedná o výkonný orgán města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá
zastupitelstvu města.
Rada je orgánem složeným z více osob a
vůle rady obce je tedy vytvářena ve sboru jejích členů. Na rozdíl od zastupitelstva města
je rada volena nepřímo, nikoliv přímo občany
města, ale zastupitelstvem města, a to vždy z
množiny jeho zvolených členů.
Zatímco zastupitelstvo se věnuje záležitostem spadajícím do samostatné působnosti
města, které mají zejména tzv. strategický charakter a tím ovlivňují chod města v delším časovém období (například schvalování územního plánu, programu rozvoje města, obecního
rozpočtu, zakládání právnických osob), rada
města je naopak zpravidla orgánem operativním (například zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plní úkoly zakladatele vůči právnickým osobám založeným
zastupitelstvem města, zajišťuje běžný chod).
Uvedenému typovému rozdělení pravomocí
odpovídá i frekvence jednání těchto obecních
orgánů. Příkladně Rada města Sedlčany je svolávána v pravidelném dvoutýdenním intervalu.
Rada města rozhoduje o věcech, které mají
spíše koncepční charakter (například stanovení rozdělení pravomocí na úřadu, zřizování
a zrušování odborů a oddělení). Skutečnost,
že rada je výkonným orgánem města, vyplývá
i z ustanovení § 102 odst. 1 obecního zřízení,
podle něhož rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění
jím přijatých usnesení.
Rada ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu
města. Je to logický důsledek toho, že je volena právě zastupitelstvem.
I když rada je výkonným orgánem města v
samostatné působnosti, zákony jí v některých

případech svěřují kompetence z oblasti přenesené působnosti (tj. státní správy delegované
zákonem ze státu na města). V přenesené působnosti rada města například vydává právní
předpisy, které se nazývají nařízení města.
Například stavební zákon stanovuje, že územní opatření o stavební uzávěře nebo územní
opatření o asanaci území vydává v přenesené
působnosti rada města.
Personální složení rady města je určeno
obecním zřízením. Radu města tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a
další členové rady, kteří jsou voleni vždy z
řad členů zastupitelstva, jak uvádím výše.
Z titulu výkonu funkce starosty a místostarosty se tak tito členové zastupitelstva stávají automaticky i členy rady města. Pokud
je starosta (nebo místostarosta) odvolán z
funkce nebo se této funkce vzdal, přestává
být i členem rady města, což výslovně uvádí
ustanovení zákona o obecním zřízení.
Počet členů rady města (obce) je lichý a
činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž
nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města (například Zastupitelstvo města Sedlčany, které má 21 členů,
může mít radu s 5 nebo 7 členy). Rada se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce (města)
má méně než 15 členů. Speciální ustanovení
§ 100 odst. 3 obecního zřízení však stanoví,
že pokud v průběhu funkčního období přesáhne počet členů rady města jednu třetinu
počtu členů zastupitelstva města, aniž však
počet jeho členů zároveň poklesne pod 11,
plní rada města nadále své funkce.
Poklesne-li v průběhu funkčního období
(zastupitelstva města) počet členů rady pod
5 (pod nejnižší zákonem stanovený počet) a
na nejbližším zasedání zastupitelstva nebude
doplněn alespoň na 5, vykonává na základě

ustanovení § 100 odst. 1 obecního zřízení od
tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo
města, které může rozhodování o záležitostech podle ustanovení § 102 odst. 2 a 3 obecního zřízení svěřit zcela nebo zčásti starostovi.
Pravidla jednání rady města a výstupy (zápisy) z jednání upravuje zákon o obecním zřízení. Rada města se schází ke svým jednáním
podle potřeby. Jednání rady města jsou neveřejná, zatímco zasedání zastupitelstva jsou
vždy veřejná. Neveřejnost jednání (schůze)
rady však neznamená, že výstupy z jednání
jsou nepřístupné občanům.
Občan obce, který dosáhl věku 18 let má
právo nahlížet do usnesení rady města a pořizovat si z nich výpisy. Anonymizovaná usnesení Rady města Sedlčany jako i celé zápisy
jsou zveřejňovány na www stránkách města
k „dálkovému“ přístupu občanů.
K jednotlivým bodům svého jednání může
rada města přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech jejích členů, přičemž k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
Ze své schůze rada města pořizuje zápis,
který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.
Zápis z jednání rady města musí být uložen
na úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva.
Rada města vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o svém jednání.
Úpravou zákona o obecním zřízení z roku
2008 bylo vlastní období výkonu pravomocí
rady města rozšířeno i na dobu po ukončení
funkčního období zastupitelstva města, kdy
rada města své pravomoci v daném období
vykonává až do zvolení nové rady města, čímž
není ohrožena kontinuita výkonu služby.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Výsledky hlasování
Participativní Participační
rozpočet
města Sedlčany 2019
rozpočet města Sedlčany 2019

Název projektu

Počet hlasů

Revitalizace požární nádrže
v ulici
Na
Potůčku
135
Název
projektu
Počethlasů
hlasů
Revitalizace
požární nádržezahrady
v ulici Na Potůčku
135 hlasů
Obnova
oddechové
a dětského hřiště
Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště
46 hlasů
předpřed
rodinným
Centrem
Petrklíč
46
hlasů
rodinným Centrem Petrklíč
Klidová zóna-veřejný okrasný park

Klidová zónaveřejný okrasný
park; 26 hlasů;
10%

26 hlasů

Klidová
zónachodníku
- veřejný
Rekonstrukce
u domuokrasný
č.p. 725-727 park 26 hlasů
24 hlasů
Pítka pro ptáky
20 hlasů
Rekonstrukce chodníku
u domu č.p. 725-727
24 hlasů
Pítka pro ptáky

Pítka pro ptáky; 20
hlasů; 8%

Rekonstrukce
chodníku u domu
č.p. 725-727 ; 24
hlasů; 10%

20 hlasů

Obnova oddechové
zahrady a dětského
hřiště před
rodinným Centrem
Petrklíč; 46 hlasů;
18%

Revitalizace
požární nádrže v
ulici Na Potůčku;
135 hlasů; 54%

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 16/2018-2022 DNE 15. KVĚTNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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 2. května
2019 (RM č. 15/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 16270/2018-2022);
Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2018,
hospodářské a organizační činnosti při plnění
zadaných úkolů, výhledech činnosti a dále informace ve věci výkonu spektra služeb a předpokládaného vývoje jejich cen na následující
období roku 2019 (RM 16-271/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Darovací smlouvy mezi podnikatelským
subjektem Jaroslav Třešňák – Horova, se sídlem
Krupská 33/20, 415 01 Teplice, jako dárcem a
městem Sedlčany, jako obdarovaným, na základě které v souladu s již uzavřenou Smlouvou o budoucí darovací smlouvě, daruje dárce
obdarovanému inženýrské sítě, tj. prodloužení
vodovodního řadu a kanalizace realizované
v rámci stavby „Obchodní centrum Sedlčany“
s tím, že věcná hodnota části daru vodovodního řadu činí 347.478,- Kč a věcná hodnota části
daru kanalizačního řadu činí 372.979,- Kč (RM
16-272/2018-2022);
Rada města Sedlčany schválila:
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování
v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka
č. 12/IV. patro), a to s nájemcem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2019 (RM 16-273/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování
v bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany,
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt.
jednotka č. 5/II. patro), a to s nájemcem, na
dobu určitou, tj. ode dne 1. června do dne
31. prosince 2019 (dosud uzavřená Smlouva účinná do dne 31. května 2019); (RM 16274/2018-2022);
návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu
nebytových prostor v objektu Městského muzea Sedlčany (pronajímatel IČO 70973431),
na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01
Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce
„Volby do Evropského parlamentu 2019“, kde
bude zřízena volební místnost pro volební
okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat
v termínu 24. května a 25. května 2019 (RM
16-275/2018-2022);

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu
nebytových prostor umístěných v objektu
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, a to
v souvislosti s konáním akce „Volby do Evropského parlamentu 2019“, které se budou konat dne 24. května a 25. května 2019, bude
zřízena volební místnost pro volební okrsek
Sedlčany č. 3 a č. 4 (RM 16-276/2018-2022);
návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace „U Beranů“ (identifikace subjektu IČO
60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č. p. 28, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce „Volby do Evropského
parlamentu 2019“, které se budou konat dne
24. května a dne 25. května 2019, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 9 (RM 16-277/2018-2022);
dílčí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 u příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem je město Sedlčany. Jedná se o subjekty: 1. základní škola
Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram;
2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany,
Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecká
škola Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelna
1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelna 2. Základní školy
Sedlčany, Příkrá 67; Kulturní dům Josefa Suka
Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Sportovní areály Sedlčany a Městská knihovna
Sedlčany (RM 16-278/2018-2022);
dílčí účetní závěrky ke dni 31. prosince
2018, a to příspěvkových organizací zřízených
městem Sedlčany: 1. základní školy Sedlčany,
Primáře Kareše 68, okres Příbram; 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67,
okres Příbram; Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní
školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67;
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Sportovních areálů
Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany (RM
16-279/2018-2022);
návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků dosažených ke dni 31. prosince 2018 u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to: Základní
umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní
jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenské-

▪

▪

▪

▪

ho náměstí 69; Kulturního domu Josefa Suka
Sedlčany; Městského muzea Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany (RM 16-280/20182022);
finanční podporu na činnost a aktivity v roce
2019 následných subjektů:
- Farní charita Starý Knín v částce 20.000,00 Kč;
- Benkon Benešov v částce 2.000,00 Kč;
- Klub stomiků ILCO Příbram v částce 2.000,00
Kč;
- Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro
Prahu a Středočeský kraj v částce 2.000,00 Kč;
- Mela, o. p. s. v částce 20.000,00 Kč;
- Ivana Nikitinská Čermáková (AVALONE)
v částce 10.000,00 Kč.
S uvedenými subjekty budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2019 (v souboru výroků usnesení
RM 16-281/2018-2022);
ceník služeb pořizování rozmnoženin písemností, které budou na určených zařízeních
pořizovány v Turistickém informačním centru
Sedlčany v administrativní budově na náměstí
T. G. Masaryka č. p. 34 a na recepci Městského úřadu Sedlčany a administrativní budově
na náměstí qqT. G. Masaryka č. p. 32 (RM 16282/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, v úplném a účinném znění,
a to dle předložené cenové nabídky, uzavření
smluvního ujednání na provedení asfaltového povrchu pro potřeby závodů hasičského
sportu ve Sportovním areálu v Luční ulici
s firmou BES, s. r. o.; IČO 43792553, za nabídnutou cenu ve výši 163.932,- Kč bez DPH, tj.
198.358,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 16-283/2018-2022);
Veřejnoprávní smlouvu navrhovanou uzavřít mezi městem Sedlčany (příjemcem dotace) a Středočeským krajem (poskytovatel
dotace), na základě které je město Sedlčany
příjemcem účelové dotace ve výši 50.000,- Kč
k využití na Slavnosti za příčinou 125 let od
otevření místní dráhy Olbramovice – Sedlčany
(RM 16-284/2018-2022);
sestavený harmonogram jednacích dní,
a to spolu s definovaným hlavním bodem programu jednání Rady města Sedlčany na druhé
pololetí roku 2019, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené časové
období (RM 16-285/2018-2022);
závazný termín pro konání „Městských
slavností ROSA 2020“, které se uskuteční ve dnech 19. – 21. června 2020 (RM 16286/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 17/2018-2022 DNE 29. KVĚTNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 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 15. května 2019
(RM č. 16/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 17-287/2018-2022);
Zprávu o činnosti, stavu zdravotní péče
a záměrech provozovatele Nemocnice Sedlčany, sestavenou do formy prezentace a přednesenou panem Ing. Filipem Zítkem, provozním
ředitelem společnosti MEDITERRA-Sedlčany,
s. r. o., která je provozovatelem uvedeného zdravotnického zařízení (RM 17-288/2018-2022).
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
zadání prací na akci „Klimatizace – rehabilitace“ firmě Ladislav Štefka – PROBIZ, s. r. o., IČO
28931688, za cenu 244.498,40 Kč bez DPH,
tj. 295.843,06 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 17-289/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o
výběru zhotovitele na akci „Odvlhčení tanečního sálu č. p. 428 ZUŠ“, kterým je S-B, s. r. o.;
IČO 25652362, za cenu 1.215.471,97 Kč bez
DPH, tj. 1.470.721,08 Kč vč. DPH (v souboru
výroků usnesení RM 17-297/2018-2022);
o výběru dodavatele stavby „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, kterým je VYSSPA Sports Technology, s. r. o.;
IČO 27967638, s nabídkovou cenou ve výši
14.890.765,18Kč bez DPH (v souboru výroků
usnesení RM 17-298/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
směnu pozemků mezi městem Sedlčany a
Lesy České republiky, s. p., s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví uvedeného státního
podniku nově vytvořený pozemek parc. č. 219/3
o výměře 233 m2 (GP č. plánu 324-81/2019 ze
dne 7. května 2019, ověřený KÚ pro Středočeský kraj, KP Příbram, pod č. (PGB-837/2019-211)
a naopak Lesy ČR, s. p. převede do vlastnictví
města Sedlčany nově vytvořené pozemky parc.
č. 774/3 o výměře 230 m2 a parc. č. 774/4 o výměře 3 m2 (celkem 233 m2); (v souboru výroků
usnesení RM 17-290/2018-2022);
směnu pozemků s finančním vyrovnáním
uzavřenou mezi městem Sedlčany a společností
STROS Sedlčanské strojírny, a. s. s tím, že město
Sedlčany daruje tomuto subjektu nově vytvořený pozemek parc. č. 2483/10 o výměře 93 m2,

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

oddělený z původního pozemku parc. č. 2483/7
v k. ú. Sedlčany (GP č. 2633-77/2019), a naopak
uvedený subjekt daruje městu Sedlčany nově
vytvořený pozemek parc. č. 2556/2 o výměře
158 m2, oddělený z původního pozemku parc.
č. 2556 v k. ú. Sedlčany (GP č. 2635-76/2019)
s tím, že rozdíl ve směňovaných pozemcích,
který činí 65 m2, bude vyrovnán za jednotkovou
cenu 20,- Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí společnosti STROS Sedlčanské strojírny, a. s.
celkovou částku 1.300,- Kč; dále, aby v případě
schválení Smlouvy o směně pozemků revokovalo své usnesení č. 215/2014-2018 ze dne
18. září 2017, kterým bylo schváleno uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se
dotčeného pozemku parc. č. 2556 v k. ú. a obci
Sedlčany, neboť Smlouva nebude realizována z
důvodu navrhované směny pozemků (v souboru výroků usnesení RM 17-291/2018-2022).
Rada města Sedlčany zrušila:
své usnesení č. RM 67-1102/2014-2018 ze
dne 23. srpna 2017, kterým bylo doporučeno Zastupitelstvu města Sedlčany schválení
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku parc. č. 2556 v k. ú. Sedlčany (v souboru
výroků usnesení RM 17-291/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6013757/1 Sedlčany – Třebnice, kNN pro parc. č. 261/30“, mezi
městem Sedlčany, jako povinným a společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě plné moci č. PM/II036/2019 ze dne 28. ledna 2019 společností
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová
č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno
na pozemcích v majetku města parc. č. 261/1,
parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice (osada Štileček), obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení
NN. Za zřízení věcného břemene bude městu
Sedlčany, jako budoucímu povinnému, vyplacena jednorázová náhrada ve výši 33.000,00
Kč (RM 17-292/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6007368/VB/004
Sedlčany – propojení kNN, TS Sadová - Penny“,
mezi městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM/
II-110/2019 ze dne 7. března 2019 společností
Elektroštika, s. r. o., se sídlem U Družstva Ideál
č. p. 13, 140 00 Praha 4, jako oprávněným, je-

▪

▪

▪

jímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno
na pozemcích v majetku města parc. č. 569/33
a parc. č. 570/1 v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu
povinnému, vyplacena jednorázová náhrada
ve výši 30.300,00 Kč (RM 17-293/2018-2022);
s odvoláním se na dosavadní přístup města
Sedlčany k prodeji doposud neprivatizovaných
nájemních bytů v privatizovaných objektech
(vizte usnesení č. RM 90-1526/2014-2018 ze
dne 27. června 2018, resp. RM 1-20/20182022 ze dne 21. listopadu 2018), aby s žadateli
o prodej (stávající smluvní nájemci) bytu 3 +
1 (č. bytu 9/II. patro o výměře 108,6 m2) na
adrese bytového domu Sedlčany, Havlíčkova
č. p. 417, 264 01 Sedlčany, byla uzavřena Kupní
smlouva, na základě které kupujícím v postavení smluvních uživatelů bude prodán výše uvedený byt za jednotkovou cenu 5.500,00 Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 597.300,00 Kč (RM
17-294/2018-2022);
aby s žadatelem byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvnímu nájemci bude prodán byt velikostní kategorie 3+1
(č. bytu 9/III. patro) na adrese bytového domu
Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264 01
Sedlčany, za původní nabízenou jednotkovou
cenu 4.900,00 Kč/m2, tj. 66,8 m2 plochy za celkovou kupní cenu ve výši 327.320,00 Kč, což je
v souladu s dosavadním přístupem města Sedlčany k prodeji neprivatizovaných bytů (v souboru výroků usnesení RM 17-295/2018-2022);
navrhované Rozpočtové opatření č. 2/2019,
a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je snížení příjmů rozpočtu města
Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 188,00
tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 1.968,00
tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou
činit celkem 289.030,00 tis. Kč; výdaje budou
činit celkem 288.161,00 tis. Kč. Rozpočet po
započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019
včetně dříve provedených rozpočtových změn
bude přebytkový částkou 869,00 tis. Kč (RM
17-296/2018-2022);
objednat studii přístavby objektu Základní umělecké školy Sedlčany v rozsahu
1 a 2. výkonové fáze za cenu podle nabídky
Mgr. A. Marka Topiče, Dvořákova č. p. 518,
353 01 Mariánské Lázně; číslo autorizace
ČKA: 3576; za souhrnnou cenu 160.000,00 Kč
(RM 17-299/2018-2022);

▪

▪

▪

▪
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 17/2018-2022 DNE 29. KVĚTNA 2019
▪

zvláštní výdaj z kapitoly „Všeobecná veřejná
správa“ rozpočtu města Sedlčany, a to na podporu výkonu státní správy v oblasti myslivosti
ve výši 10.000,00 Kč pro rok 2019 ve prospěch
akce „Chovatelské přehlídky trofejí za myslivecký rok 2018“, kterou pořádá Českomoravská
myslivecká jednota, zájmový spolek, Okresní
myslivecký spolek Příbram, pobočný spolek
Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.; IČO
67777635, se sídlem Příbram, Čs. armády č. p.
12, 261 01 Příbram (RM 17-300/2018-2022);
podporu Žádosti z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 č. j.: MST/4768/2019, a to ve
prospěch akce pod názvem „Výstava historických vozidel v rámci Městských slavností ROSA
2019“, předloženého subjektem Veterán klub
Sedlčany, občanské sdružení, ve výši dotace
5.000,00 Kč, a to v rámci rozpočtu programu Městských slavností ROSA 2019 (RM 17301/2018-2022);

▪

a to na základě Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, doručené 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, finanční podporu ve výši 5.000,00
Kč, za podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „ME ve sportovním
aerobiku a fitness 2019 v Krakově“. (v souboru
výroků usnesení RM 17-302/2018-2022);
a to na základě Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, doručené 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, finanční
podporu ve výši 5.000,00
TENTO PROHLÍDKOVÝ OKRUH
Kč, a to za podmínek uveJE TAKÉ VOLNĚ DOSTUPNÝ
dených v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poV ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:
skytnutí finanční podpory
Stažením prohlídkového okruhu v elektronické
na akci pod názvem „Závod
podobě se podílíte na ochraně životního prostředí.
Pojďte do toho s námi!
ve sportovním aerobiku“ (v
BROŽURY
souboru výroků usnesení
RM 17-303/2018-2022);
podporu
Žádosti
Načtěte QR kód
pro stažení aplikace
z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 č. j.:
MST/1552/2019, a to ve
prospěch projektu předloženého subjektem Dračí lodě Sedlčany, z. s., se
sídlem Sedlčany, Konečná
nebo jděte na
č. p. 158, 264 01 Sedlčawww.turisticketrasy.com/
map/sedlcany
ny; IČO 06645984, ve výši
dotace 5.000,00 Kč, a to
v rámci rozpočtu programu
Pro uložení do telefonu:
Městských slavností ROSA
Android: v pravém horním rohu ob2019 (RM 17-304/2018razovky v aplikaci Chrome stiskněte „Menu“ a zvolte možnost „Přidat
2022);
na plochu“.
Apple iOS: v aplikaci Safari stiskúčelové využití přeplatVěděli jste, že na výrobu brožury o 10 str. A5 s nákladem
něte symbol „Sdílet“ a zvolte mož7000 ks se spotřebuje celý strom?
nost „Přidat na plochu“.
ku za spotřebu tepelné
V letošním květnu vydaná brožura „Prohlídkový okruh měs- a elektrické energie ve výši
tem Sedlčany„ je již digitalizována pomocí QR kódu do chyt- 120.199,20 Kč pro případ
rých telefonů s operačním systémem Android a Apple. Pub- subjektu 2. základní škola
likace je výsledkem spolupráce Městského muzea Sedlčany – Škola Propojení Sedlčaa TIC. Autorem textů je Pavel Žak, fotografií Markéta Křivská, ny, se sídlem Příkrá č. p.
graficky upravila Lenka Bučinská. Poděkování za poskytnutí 67, 264 01 Sedlčany, ktemapových podkladů patří Zeměměřičskému úřadu v Sedlča- rý je tímto určen na akci
nech. Zájemci obdrží uvedenou brožuru zdarma v Turistickém „Rekonstrukce prostor pro
Školní družinu“, tj. na podinformačním centru, v městském muzeu a v knihovně.

▪

▪

▪

▪

lahy, obložení, malování a zakoupení nábytku
(RM 17-306/2018-2022);
účelové využití přeplatku za spotřebu tepelné a elektrické energie ve výši 26.306,15 Kč pro
případ subjektu 1. základní škola Sedlčany, se
sídlem Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, který je tímto určen na akci „Nákup keramické pylonové tabule na 2. stupeň základní
školy (RM 17-307/2018-2022);
▪ realizaci projektu v rámci tzv. Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019
pod pracovním názvem „Revitalizace nádrže Na Potůčku“ na pozemcích ve vlastnictví
města Sedlčany a to za finanční spoluúčasti
města v minimální částce 250.000,00 Kč (RM
17-309/2018-2022);
předložený návrh Darovací smlouvy, kterou
město Sedlčany na základě dřívějšího usnesení Zastupitelstva města Sedlčany přijímá dar
do výše 8.000.000,00 Kč na podporu výstavby
Městského parku Sedlčany od dárce Maranatha, z. s., se sídlem Jemnická 887/4, Praha
4, IČO 26585065 (RM 17-310/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zajistit, aby výše mezi žadatelem
o koupi bytu č. 9/III. patro na adrese bytového
domu Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264
01 Sedlčany a investorem oprav byla uzavřena
Smlouva o příspěvku na úpravu bytu ve výši
103.558,00 Kč, který bude spolu s kupní cenou
bytu uhrazen před uzavřením Kupní smlouvy na
převod vlastnictví předmětného bytu (v souboru výroků usnesení RM 17-295/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím
účelového daru ve výši 20.000,00 Kč pro
2. základní školu – Školu Propojení Sedlčany,
se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany,
který je určen na podporu projektu pod názvem „100 let republiky a příjezd Tomáše G.
Masaryka do Sedlčan“ od dárce Nadační fond
Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52; IČO 26428326 (v soboru
výroků usnesení RM 17-305/2018-2022);
s převodem finančních prostředků v povolené výši 17.000,00 Kč z Fondu rezerv organizace do Fondu investičního, a to pro případ
Žádosti příspěvkové organizace Školní jídelny
1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO
70999104, činěné za účelem využití prostředků na financování údržby prostor objektu školní jídelny (RM 17-308/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

▪
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 18/2018-2022 DNE 12. ČERVNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 27 specifických usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 29. května 2019 (RM č. 17/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných
(RM 18-311/2018-2022);
zprávu ve věci aktuální bezpečnosti
města a regionu Sedlčany spektrem pohledu a činnosti Policie ČR, Obvodního
oddělení Sedlčany, přednesenou z pozice vedoucího Územního odboru Příbram a zástupce vedoucího Obvodního
oddělení Sedlčany (RM 18-312/20182022);
zprávu ve věci bezpečnostní situace
na území města Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie Sedlčany
(RM 18-313/2018-2022);
zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlastních aktivitách, další činnosti
a působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (RM 18314/2018-2022);
dílčí zprávu ohledně bezpečnostní
situace za uplynulé období roku 2018
a 2019 (s daty do dne 12. června 2019),
vypracovanou a přednesenou velitelem
zásahové jednotky JPO III Sedlčany (RM
18-315/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného
postupu při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku uzavíranou
s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje
(RM 18-316/2018-2022);
Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-6013757/1 Sedlčany – Třebnice, kNN pro parc. č. 261/30
se společností ČEZ Distribuce, (kabelové
vedení NN); (RM 18-318/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí
ubytování v bytovém domě Sedlčany,
na adrese Strojírenská č. p. 791 (ubyt.
jednotka č. 13/IV. patro); (RM 18320/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, a to
s občanem, na dobu určitou, tj. ode dne
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1. července 2019 do dne 31. prosince
2019 (RM 18-321/2018-2022);
Dohody o zajišťování pouťových atrakcí v době konání tradiční Sedlčanské
poutě (RM 18-322/2018-2022 a RM 18323/2018-2022);
Žádost o povolení vaření obědů pro
frekventanty English camp 2019 – kurzu výuky anglického jazyka (RM 18326/2018-2022);
předloženou cenovou nabídku, na základě které budou objednány projekční práce pro přípravu investiční akce
„Sokolovská č. p. 580, stavební úpravy
pro Centrum Petrklíč, z. s.“ od pana
Lukáše Průchy, IČO 86566890 za cenu
96.000,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 18-330/2018-2022);
objednání prací pro přípravu a podání Žádosti o dotaci na stavební akci
„Sokolovská č. p. 580, stavební úpravy
pro Centrum Petrklíč, z. s.“ od B&P Research, s. r. o., IČO 60724269 za cenu
49.000,00 Kč bez DPH, tj. 59.290,00 Kč
vč. DPH (RM 18-331/2018-2022);
ustanovit komisi pověřenou k úkonům
zadavatele pro výběr dodavatele stavby
„Přístavba 2. základní školy Propojení,
Sedlčany – pomůcky“, která bude pracovat ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček,
Ing. František Hodys a Ing. Tomáš Langer
(RM 18-332/2018-2022);
ustanovit komisi pověřenou k úkonům
zadavatele pro výběr dodavatele stavby
„Přístavba 2. základní školy Propojení,
Sedlčany – HW a SW“, která bude pracovat ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček,
Ing. František Hodys a Ing. Tomáš Langer
(RM 18-333/2018-2022);
mimořádné pololetní odměny za výkony a plnění úkolů v uplynulém období roku 2019 pro jednatele obchodních
společností a ředitele příspěvkových organizací (RM 18-336/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
uzavřít Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 54/2 o výměře 380 m2,
a to se „Společenstvím vlastníků pro
dům č. p. 13 v Sedlčanech“ za celkovou
kupní cenu 190.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 18-317/2018-2022);
schválit „Plán společných zařízení“,
který je součástí návrhu komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Doubravice u
Sedlčan (RM 18-319/2018-2022);
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schválit a projednat navržený program
jednání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební
období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 24. června 2019 v čase
od 17:00 hod. v KDJS (RM 18-334/20182022).
Rada města Sedlčany akceptovala:
nabídku, na základě které bude uzavřena Smlouva o odběru el. en. na rok
2020 pro město Sedlčany a vybrané subjekty města (RM 18-324/2018-2022);
cenovou nabídku na akci „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny – autorský
dozor“ s výběrem zhotovitele, kterým
je Ing. arch. Leoš Pitter; IČO 25275291,
za cenu 48.000,00 Kč bez DPH, tj.
58.080,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 18-327/2018-2022);
cenovou nabídku na akci „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ,
U Háječku – prodloužení IS“ s výběrem
zhotovitele, kterým je 1. SčV, a. s., IČO
47549793, za cenu 1.302.649,06 Kč
bez DPH, tj. 1.576.205,36 Kč vč. DPH
(v souboru výroků usnesení RM 18328/2018-2022);
cenovou nabídku na akci „Inženýrské
sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku
– prodloužení IS“ s výběrem technického dozoru investora, kterým je Ing. arch.
Jaroslav Peterka, za cenu 9.500,00 Kč
bez DPH, tj. 11.495,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 18-329/20182022).
Rada města Sedlčany vyhověla:
Žádosti o finanční příspěvek ve výši
10.000,00 Kč na oslavy 30. výročí „sametové revoluce“, které se budou konat dne 17. listopadu 2019 na náměstí
T. G. Masaryka (pořadatel ZUŠ Sedlčany); (RM 18-325/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Odboru investic zajistit potřebnou
realizaci úspěšných projektů Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 (RM 18-335/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s převodem finančních prostředků
v povolené výši 91.166,61 Kč z Rezervního fondu do Fondu investičního, čímž
bude zajištěna potřebná částka ve výši
120.391,61 Kč, a to pro případ Městské
knihovny Sedlčany za účelem pokrytí nákupu a montáže opon na pódium oddělení pro děti (RM 18-337/2018-2022).
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RŮZNÉ

BAJK ZVĚŘINEC OUPN 2019
V sobotu 8. června se uskutečnil devátý ročník závodu Bajk Zvěřinec Oupn. Je to
závod typu cross-country a jezdí se na horských kolech. Jeho trasa se táhne kopcovitou krajinou na jih od Sedlčan a z větší části
kopíruje trasu pochodu Praha-Prčice (Sedlčany-Prčice). Přestože s délkou čtyřiceti pěti
kilometrů nepatří mezi dlouhé cross-country závody, je jeho trať poměrně náročná,
neúprosná. Svůj název závod získal po vrchu
Zvěřinec mezi Novými Dvory a Zadními Boudami, který je dominantou závodu.

Co do počtu účastníků patřil letošní ročník
mezi ty slabší, a to i navzdory příznivému
počasí. Celkem se zúčastnilo deset mužů
ve věku od devatenácti do padesáti let a tři
ženy. Ženy jely trať zhruba o deset kilometrů kratší a o něco méně náročnou. Absolutním vítězem závodu se již poněkolikáté
stal sedlčanský závodník Pavel Štemberk
s rekordním časem 1:46:52. Na druhé příčce se umístil Ondřej Čermák časem 1:47:23.
Čas 2:10:48 stačil na třetí místo Jiřímu Zavadilovi. Mezi ženami zvítězila časem 1:54:03

Markéta Křivská, na druhém místě dojela časem 2:54:13 Zuzana Kubát a o vteřinu za ní
Karolína Landová.
„Účastníci náš závod tradičně hodnotí
velice pozitivně,“ říká ředitel závodu Vojtěch Trávníček. „I letos byly ohlasy nadšené,
nicméně nižší účast je pro nás trochu zklamáním, protože propagaci jsme se věnovali
poctivě. Na druhou stranu jsme rádi, že nás
přijeli podpořit kvalitní cyklisté, kteří dokáží
závod zajet ve špičkových časech.“

O STÁTNÍCH
SVÁTCÍCH 5. a 6. 7.
BUDE SBĚRNÝ
DVŮR UZAVŘENÝ

V pátek 5. července nebudou probíhat svozy tříděného odpadu. Překládací
stanice odpadů v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora a Sběrný dvůr
v Sedlčanech zůstanou 5. a 6. července
uzavřené. Jinak platí běžná pracovní doba,
kterou můžete najít na www.ts.sedlcany.cz

www.kavasvet.cz
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3. ročník Mejdanu pro faunu podpoří tito významní partneři, bez kterých by to nešlo a kterým děkujeme
HLAVNÍ POŘADATEL

PIVNÍ PARTNER GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

DALŠÍ PARTNEŘI

Sedlčany

Květinářsví Srdíčko Milevsko Video Máchal Foto Jedlička Foto Jedličková
Květinářství Sedlčany - Pavlína Brédová Mašková

MEDIÁLNÍ PARNEŘI

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
ČERVENEC - SRPEN 2019

Dne 18. srpna se koná tradiční Sedlčanská
pouť, kterou doprovází i výstava zvířectva
U chovatelů a k tomu zahraje dechová hudba.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
KNIHOVNA

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

DO 15.9. VÝSTAVA „KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ...”
8.7. - 4.9. VÝSTAVA TOULKY LÉTEM

DALŠÍ AKCE
ST 3.7. od 17 hod.
PÁ 5.7. od 20 hod.
SO 6.7. od 20 hod.

HAJÁNEK
SKLENĚNÝ POKOJ
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

ST 10.7. od 17 hod.
PÁ 12.7. od 20 hod.
SO 13.7. od 20 hod.

HAJÁNEK
NEVIDITELNÉ
ŽENY V BĚHU

................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

ÚT 16.7. od 21 hod.
ST 17.7. od 17 hod.
PÁ 19.7. od 19 hod.
SO 20.7. od 20 hod.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
HAJÁNEK
BUMBLEBEE
DEVADESÁTKY

............................................... LETNÍ KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 22.7. od 10 hod.
ST 24.7. od 17 hod.

MYŠKOHRÁTKY
HAJÁNEK

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

ST 31.7. od 17 hod.

HAJÁNEK

................................... PRO DĚTI A RODIČE

ST 7.8. od 17 hod.
PÁ 9.8. od 20 hod.
SO 10.8. od 20 hod.

HAJÁNEK
SPITFIRE
TERORISTKA

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

ST 14.8. od 17 hod.
PÁ 16.8. od 20 hod.
SO 17.8. od 13.30 hod.
SO 17.8. od 14 hod.
SO 17.8. od 20 hod.
NE 18.8.
NE 18.8. od 10 hod.

HAJÁNEK
FREE SOLO
MEJDAN PRO FAUNU - „Mrskošovna”
DECHOVÁ HUDBA RUDY EŠNERA - Areál „U chovatelů”
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
SEDLČANSKÁ POUŤ
DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA - Areál „U chovatelů”

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
...................................................... RŮZNÉ
................................................... KONCERT
.......................................................... KINO
.......................................................... POUŤ
................................................... KONCERT

PO 19.8. od 10 hod.
ST 21.8. od 17 hod.
PÁ 23.8. od 20 hod.
SO 24.8. od 20 hod.

PUTOVÁNÍ PO HRADECH A ZÁMCÍCH
HAJÁNEK
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
CAPITAIN MARVEL

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

ST 28.8. od 17 hod.
ČT 29.8. od 20 hod.
PÁ 30.8. od 19 hod.
SO 31.8. od 20 hod.

HAJÁNEK
MAMA MIA!
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
LOVENÍ

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
............................................... LETNÍ KINO
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Kulturní sezona 2018-2019 v našem Kulturním domě
Josefa Suka skončila. Na období léta plánujeme z kulturních akcí pravidelné projekce sedlčanského kina
a budeme provádět tradiční opravy, revize, údržbu
a také některá dílčí vylepšení našich interiérů a našeho technického vybavení.
Máme pro Vás již nyní připraveny některé pořady pro novou sezonu 2019-2020 a dovolujeme si
některé z nich představit. Tradiční jsou dva předplatitelské cykly – Předplatné divadla a Předplatné
slova, hudby a poezie – jejichž přehled naleznete
na dalších stránkách Kulturního kalendáře. Výhodné průkazky předplatného lze zakoupit v TIC na náměstí TGM 34 v Sedlčanech.

DO NOVÉ KULTURNÍ SEZONY
PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert)
HVĚZDY JAK JE NEZNÁME – Jiřina BOHDALOVÁ
a Bohuš MATUŠ (zábavný pořad)
SNY VE VEGAS (travesti show)
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio
(koncert)
ČARODĚJKY V KUCHYNI (divadlo)
VELKÁ DOBRODRUŽSZVÍ MALÉHO BROUKA
(pořad pro děti)
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer)

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2019 – 2020
– 7 PŘEDSTAVENÍ ZA 1.300,- Kč
PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
2019 – 2020
– 4 PŘEDSTAVENÍ ZA 550,- Kč

PARDÁL (divadlo)
BIG BAND ÚH AČR a Josef LAUFER (koncert)
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (divadlo pro děti)
1+1=3 ANEB JAK TO TEDY BYLO ANTONÍNE
(divadlo)
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert)
NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR (divadlo)
ZAHRADNÍ SLAVNOST (divadlo)
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti)
KAREL KAHOVEC a G&B (koncert)
BLUE ORCHESTRA (koncert)
DOPISY OLZE (poetický večer)
STRAHOVANKA (koncert)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert)
VÁNOČNÍ KONCERT
– ZÁBOJ, ZÁBOJÁČEK A ZUŠ (koncert)
NEZMAŘI (koncert)
PARTIČKA (show)
DVA NAHATÝ CHLAPI (divadlo)
SAMSON A JEHO PARTA (koncert)….

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2019
PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2019-2020
Září 2019
ČARODĚJKY V KUCHYNI, Caroline Smith
Co se stane, když osud svede dvě zralé
ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do
televizní kuchařské show? Urážky jsou
pikantnější než připravované pokrmy,
výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová
omáčka... Kdo koho utáhne na vařené
nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň?
Co „dobrého“ si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky.
V režii Romana Štolpy hrají: Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej, Milan
Duchek
Uvádí MDA Agentura Praha
Říjen 2019
1 + 1 = 3 … aneb Jak to tedy bylo Antoníne?, Miluše Dreiseitlová a Zuzana Kožinová
Hra nám přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující
ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefinu. Obě ženy vedou
imaginární dialog o svém osudovém muži, rozdělený do klíčových
epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových
hudebních začátků a prvních úspěchů v Praze, přes turné Evropou až k slavné premiéře Novosvětské symfonie v New Yorku.
Ústřední myšlenkou hry je věčná pravda filosofů života, že žít
s bytostí milující je větší štěstí, než snít o životě s bytostí milovanou, protože štěstí nelze vysnít, jen prožít.
V režii Libora Hrušky hrají : Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová
a Zuzana Kožinová
Uvádí Divadelní společnost Karel Soukup
Listopad 2019
„ … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“, Jaroslav Gillar, Vladimír Škutina
Hra je groteskou o světě, v němž žijeme. Je to hra o konfrontaci
světů, myšlenek a názorů. V neznámé zemi,
na neznámém místě se ocitá unesený diktátor. Teroristka zjišťuje, že plán únosu selhal.
Co teď s diktátorem? Není na prodej ani na
výměnu. Zbývá jen lidské sblížení. Výborná
komedie s hvězdným hereckým obsazením.
V režii Jaroslava Gillara hrají : Miroslav Táborský a Jitka Ježková
Uvádí Agentura GP-Art Praha

Leden 2020
MADAME RUBINSTEIN, John Misto
Malovali ji Salvador Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily
Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein
byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla
prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame.
V režii Petra Svojtky hrají: Milena Steinmasslová, Dana Syslová a Jiří Háma
Uvádí umělecká agentura ADF Praha
Únor 2020
KRÁS(K)A NA SCÉNĚ, Jeffrey Hatcher
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav
mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky
svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co
když žije skutečný život jen na prknech s vůní divadelních šminek
a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve
světě, který se stal navíc nelítostným a bez náznaku soucitu či pochopení. „Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž“.
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.
V režii Petra Mikesky hru uvádí Městské divadla Mladá Boleslav.
Březen 2020
RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra,
stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě jiného
především kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz
vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném
kontrastu s citem bezvýhradným, samozřejmým, s citem bez
otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery.
V režii Oldřicha Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Divadla F. X. Šaldy Liberec
Duben 2020
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským
krizím, vychází z knihy manželů Peasových, ve které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem.
Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své hudební komedie.
V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2019-2020
Říjen 2019
ČTENÍ KE KAFI
Chvilky pohody a zajímavých pohledů na obyčejný život kolem nás.
Scénické čtení z rukopisů Daniely
Zbytovské v podání hereček divadla
„Maléhry“ z Brna.
Účinkují:
Daniela ZBYTOVSKÁ, Barbora SEIDLOVÁ, Nikola ZBYTOVSKÁ
Listopad 2019
DOPISY OLZE
Tento pořad vznikl cíleně k oslavám 30. výročí sametové revoluce. V rámci tohoto jedinečného programu zazní hudba světových i českých autorů, která bude prokládána četbou korespondence bývalého prezidenta Václava Havla.
Účinkují: Valérie ZAWADSKÁ – umělecký přednes, Eva GARAJOVÁ – zpěv, Kateřina ENGLICHOVÁ - harfa

Leden 2020
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí nový pořad - poučný
a zábavný dialog z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu
vystupují populární herci, kteří se s diváky podělí o své zážitky,
zkušenosti, zajímavé historky a předvedou divákům své umění.
Účinkují: Ivan VYSKOČIL / Jan KAČER, Karel SOUKUP
Březen 2020
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása
mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala,
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B.
Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují:
Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes, Jan SLÁDEČEK – violoncello, Vítězslav PODRAZIL – klavír

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2019

KINO

SEDLČANY

Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

pátek 5. července ve 20 hod.

pátek 12. července ve 20 hod.

film ČR/SR – drama (2019), rež. J. Ševčík, 104 min.

film Francie – komedie/drama (2019), rež. L.-J. Petit, 102 min.

SKLENĚNÝ POKOJ

Milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století
i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily
Tugendhat. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru, naplněný láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho.
Viktor je Žid a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. Rodina se
připravuje na odchod do exilu. Další ranou pro Liesel je bolestné
zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou Katou, jíž jako válečné uprchlici poskytli ve svém domě azyl. Hrají C. Van Houten,
K. Roden a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

NEVIDITELNÉ

Komedie vypráví o čtyřech pracovnicích, které se v denním centru na předměstí francouzského města snaží pomoci ženám ve
složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se nevzdávají a berou situaci do vlastních rukou.
Vnímavý snímek plný humoru, naděje a autentických hereckých
výkonů ukazuje, že za každým „neviditelným“ člověkem z okraje
společnosti stojí silný příběh a že s pomocí a podporou ostatních
lze překonat i ty nejtěžší překážky.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 13. července ve 20 hod.

ŽENY V BĚHU

DVD prem.1.7.19

film Česko – komedie (2019), rež. M. Horský, 93 min.

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra
prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí
na čtyři díly. Hrají Z. Adamovská, T. Kostková, J. Boková, V. K. Kubařová.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 19. července v 19 hod.

BUMBLEBEE

film USA – dobrodružný (2019), rež. T. Knight, 113 min.

sobota 6. července ve 20 hod.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám
dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers. Hrají: Hailee Steinfeld, John Cena,
John,Ortiz, Len Cariou.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

film F, B – komedie (2019), režie P. de Chauveron, 98 min.

Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé,
David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý
z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno
pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Pokračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 20. července ve 20 hod.

DEVADESÁTKY

DVD prem. 11.7.19

film USA – drama/komedie (2019), rež. J. Hill, 85 min.

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do
které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá
v polovině devadesátek – neopakovatelné době, jejíž atmosféru
J. Hill ve svém režijním debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje
a módou konče. Hrají S. Suljic, J. Carmichael, L. Hedges, K. Waterson.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

KINO

SEDLČANY
pátek 9. srpna ve 20 hod.

SPITFIRE

KINO SEDLČANY - program červenec - srpen 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.
DVD prem. 13.6.19

film GB – dokument (2019), rež. D. Fairhhead, 99 min.

Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla zabíjet.
Spitfire vypráví impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a odvaze. Příběh letounu, který vznikl ze soutěživosti, nabral obrysů
v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vysloužil
v žáru boje – a stal se nejslavnějším stíhacím letounem na světě.
Příběh letounu Spitfire, který změnil běh světových dějin, je vyprávěný posledními dosud žijícími veterány druhé světové války.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 10. srpna ve 20 hod.

TERORISTKA

DVD prem. 1.8.19

film Česko – komedie/drama (2019), rež. R. Bajgar, 95 min.

Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý
život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky
v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si
tím nikdo nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. Hrají
I.Janžurová, M. Hofmann, T. Vilmelmová a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 23. srpna ve 20 hod.

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

film F, B – komedie (2019), rež. H. Gélin, 117 min.

Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným
spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu
zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně jiného,
alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku bojovat
o svou životní lásku. Hraje F. Civil, J. Japy.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 24. srpna ve 20 hod.

CAPITAIN MARVEL

film USA – akční dobrodružný (2019), rež. A. Boden, 124min.

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol
Danversové, ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek
světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu. Hraje B. Larson, S. L. Jackson, B. Mendelson a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 16. srpna ve 20 hod.

FREE SOLO

film USA – dokument (2019),rež. J. Chin, A. Honnold, 100 min.

Alex Honnold si neklade v životě zrovna malé cíle: špičkový americký sportovec udivuje svět odvážným balancováním na hraně
života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy sám a bez jakéhokoli jištění. Yosemitský gigant El Capitan ale představuje výzvu,
před kterou i chladnokrevný a zdánlivě emocí zbavený lezec zapochybuje. Snímek Free Solo je strhující studií muže, odhodlaného překonávat vlastní limity. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 17. srpna ve 20 hod.

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

film GB,USA,H - životopisný/historický/drama (2019), režie
W. Westmoreland, 111 min.

Skandální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl
stejně pikantní, jako romány, kterými okouzlila pařížskou společnost v první polovině 20. století. Mladinká Sidonie - Gabrielle
Colette se zamiluje do o 15 let
staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co
se vezmou, je Colette z klidného
venkovského prostředí katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků
francouzské smetánky. Colette
se přizpůsobuje novému životu... Hraje K. Knightely, D. West.
Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 30. srpna v 19 hod.

ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU

film Francie – animovaný, rodinný (2019), rež. D. Gansel, 105 min.

Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře! Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném
lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix.
Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale
jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 31. srpna ve 20 hod.

LOVENÍ

film Česko – komedie, romantický (2019), rež. K. Janák, 106 min.

Hlavní postava filmu Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře
uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným
receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky, a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to
není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí
neujel vlak. Hraje E. Geislerová, J. Prachař a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červenec - srpen 2019
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Prázdninová otevírací doba:
Pondělí 9 - 18 hod.
Úterý 9 - 18 hod.
Středa 9 - 18 hod.

od 8. 7. - 4. 9. 2019
VÝSTAVA

TOULKY LÉTEM

výstava Jitky Jarešové
Výstava keramických obrázků, kterou si můžete prohlížet od
8. 7. 2019 do 4. 9. 2019 v provozní době knihovny.
Slovo autorky výstavy
„Jmenuji se Jitka Jarešová.
Bydlím a tvořím ve vesničce Čekanice blízko Blatné.
Jsem obyčejný člověk, který si našel vlastní cestu jak
utéci od moderního, rychlého a technického světa
plného spěchu. Obrázky
mě zavádějí do země fantazie plné klidu, sluníčka a
starých dobrých časů.
Obrázky vytvářím z keramické hmoty vtlačováním
do dřevěného rámu, ve
kterém ji dále tvaruji drobnými mosaznými nástroji. Po zaschnutí keramiku pomaluji olejovými barvami a následně přelakuji ochranným lakem. Ve své
tvorbě se inspiruji krásnými kouty naší země. Někdy pracuji
s fantazií, ale některé obrázky vytvářím i na přání lidí. Každý
můj výtvor je originál, a tak práce na něm od počátečního
nákresu tužkou až po finální úpravu (včetně na míru vyrobeného dřevěného rámu) trvá skoro měsíc.
Měla jsem možnost představit svoji práci v Plzni, Olomouci,
Liberci, Praze, Dobrušce a velmi se těším, že obrázky udělají
radost i v Sedlčanech. Na výstavě můžete najít i obrázek Červeného Hrádku u Sedlčan. Srdečně vás tedy zvu v červenci nebo
srpnu na výstavu do městské knihovny.“

KLUBY
V KOMUNITNÍM CENTRU
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý.
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany
první schůzka po prázdninách se uskuteční v neděli 29. 9.
2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po
prázdninách se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Klub Mnémé): první schůzka po prázdninách se uskuteční ve středu 2. 10. 2019 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční
v pátek 4. 10. 2019 od 15 hod.
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách
se uskuteční v úterý 1. 10. 2019 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se uskuteční v sobotu 5. 10. 2019 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 15 hod.
Virtuální univerzita třetího věku: Zápis do zimního semestru
proběhne v knihovně od 2. 9. 2019 do 7. 9. 2019. Přihlásit
se může úplně každý, koho dané téma oslovuje. Předchozí
studium není podmínkou. Přednášky začínají 7. 10. 2019 od
10 hod.
Tentokrát máme na výběr ze dvou cyklů:
Křesťanská ikonografie a hagiografie (vždy od 10 hod.)
Barokní architektura v Čechách (vždy od 13 hod.)
Trénování paměti: Zápis do základního kurzu se koná v
knihovně od 2. 9. 2019 do 7. 9. 2019. Kurz bude otevřen
pouze po naplnění a je určen pro všechny generace.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční
v pondělí 9. 9. 2019 od 16 hod. Klub pracuje zdarma a přihlásit se můžete v knihovně u paní Roškotové. V tomto klubu je
počet míst omezen.

UPOZORNĚNÍ
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před obchodním domem, slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ VYPŮJČENÝCH KNIH. Není tedy určen na dary. Ohledně darování knih
kontaktujte pracovnice knihovny a domluvte se s nimi.
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PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
PRO VEŘEJNOST:
HAJÁNEK
Středa 3. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 10. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 17. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 24. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 31. 7. 2019 od 17 hod.
Středa 7. 8. 2019 od 17 hod.
Středa 14. 8. 2019 od 17 hod.
Středa 21. 8. 2019 od 17 hod.
Středa 28. 8. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst krátké pohádky
ze Sluníčka. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 22. 7. 2019 od 10 hod.
Myškohrátky
Program pro rodiny s dětmi inspirovaný pohádkami o myších
od současných autorů. Společně si budeme hrát, číst a zpívat.
Závěr programu se zaměří na Myší výtvarnou dílnu.
Pondělí 19. 8. 2019 od 10 hod.
Putování po hradech a zámcích
Program pro rodiny s dětmi o hradech, zámcích a pohádkách
o nich. Zazpíváme si s kytarou, prověříme naši fantazii stavbou hradu a šikovní si zahrají i na průvodce. Setkání dovršíme
Hradní výtvarnou dílnou.

KVÍZOVÁNÍ NA LÉTO

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma na prázdniny: Test pozorného čtenáře.

MOŽNÁ VÁM ZATÍM UNIKLO, ŽE
CHYSTÁME SPOLEČNOU VÝSTAVU
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova, nejlépe dokumentují předměty. Předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy je chráníme jako oko v hlavě. Mezi tyto poklady
patří i rodinné fotografie. Fotografie mají své příběhy, které se
v rodinách vypráví z generace na generaci. Po loňské, velmi
úspěšné, říjnové výstavě sto let starých předmětů, bychom
v letošním roce, opět v říjnu, chtěli vystavit

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE.

Tentokrát však vystavíme svatební fotografie napříč časem.
To znamená, že můžeme vystavit svatby, které se udály před
stoletím nebo třeba před týdnem.
Pokud se s námi rozhodnete podělit o svatební fotografie, které vlastníte (nebo jste se již rozhodli a přihlásili se
v knihovně) a v měsíci říjnu je zapůjčíte na výstavu, přineste
nám je v týdnu od 16. do 21. 9. 2019 do knihovny.

POSKYTUJEME ZDARMA PŘÍSTUP
K PLACENÝM DATABÁZÍM
Potřebujete najít nějaký článek? Chcete si číst časopisy a deníky 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 databáze. 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 internetové servery). Uživatel má možnost vyhledávat dle vlastních klíčových 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,
bibliografie, 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.
DATABÁZE PRESSREADER – obsahje plné texty více než
6000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů
v 60 jazycích ze 100 zemích světa. Archiv je u většiny titulů
3 měsíce. Tituly jsou dostupné v den vydání a v plném rozsahu.

NEJEN PŮJČUJEME,
ALE I PRODÁVÁME KNIHY
Od roku 2015 je možné si knížky v knihovně nejen vypůjčit,
ale i zakoupit. Možná vám tato služba proklouzla mezi prsty
a nevíte o ní. Některé knížky jsou k dispozici ihned, ale ostatní
si musíte objednat. Je třeba přijít včas, protože dodání chvíli
trvá. Naše databáze však pokrývá 95% knih, které jsou k dispozici na trhu. Navíc knížky získáte o něco levněji než v knihkupecké síti a podpoříte naši knihovnu. Z finančního zisku totiž
nakupujeme nové knihy k půjčování.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program červenec - srpen 2019
Tyršova 136
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240
www.muzeum-sedlcany.cz

Otevírací doba:

leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.

do neděle 15. září
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany & Model klub Sedlčany

Model klub Sedlčany připravil v Městském muzeu Sedlčany
výstavu s výstižným názvem

vás zvou na výstavu

„KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ…“
Počátky modelářství v Sedlčanech se datují do padesátých
let. Vedoucí modelářských kroužků vychovali několik generací šikovných a úspěšných modelářů. V minulém roce byl pod
vedením Luboše Vinaře založen Model klub Sedlčany jako pobočný spolek Svazu modelářů České republiky, aby navázal na
úspěchy původní organizace, a k dnešnímu dni má 27 aktivních členů. Výstava může být zajímavá i pro ženy, aby věděly,
jak podpořit jejich „přerostlé děti“. Vždyť kdo si hraje, nezlobí!
Výstavu můžete navštívit po celé léto do neděle 15. září 2019.
Vstup zdarma
Připravujeme:
Výstavu k významným sedlčanským výročím: 725 let města
Sedlčany – 125 let železnice Olbramovice-Sedlčany – 125 let
sedlčanského muzea (vernisáž se koná ve čtvrtek 19. září od
18 hodin)

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
BOHUMIL BAXA (* 28. července 1874 - † 5. června 1942)
Sedlčanský rodák, vystudoval práva a po 1. sv. válce byl profesorem na Masarykově univerzitě v Brně – zabýval se československou právní historií. Byl také senátorem za Československou
národní demokratickou stranu. Působil v odbojové organizaci
Obrana národa a za stanného práva v období heydrichiády byl
zatčen a popraven na Kobyliské střelnici. V roce 1946 mu byl in
memoriam udělen Československý válečný kříž.
MIROSLAV HÖLZEL (* 6. srpna 1932 - † 1. srpna 1989)
Vyučoval na sedlčanském gymnáziu český jazyk a dějepis, byl
správcem městského muzea na Červeném Hrádku v letech 1972
až 1988. Na gymnáziu řadu let vedl recitační soubor (sám byl vynikajícím recitátorem) a také obnovil tradici studentského divadla. Účastnil se kulturního života v Sedlčanech jako člen, režisér
i funkcionář ochotnického spolku, předseda Klubu přátel umění
při Kulturním domě Josefa Suka.
LUDVÍK HELLER (* 18. srpna 1879 - † 17. října 1952)
Osvětový pracovník, školní inspektor, publicista.
Narodil se 18. srpna 1879 v myslivně Kasárna u Radíče. Vystudoval vyšší průmyslovou školu a učitelský ústav v Praze. Svou
učitelskou dráhu začal na obecné škole ve Svatém Janě, kde působil osm let. Později vyučoval na měšťanských školách v Sedlci,
Sedlčanech a Černovicích u Tábora. V roce 1921 byl jmenován
okresním školním inspektorem v Ledči, o rok později v Sedlčanech. Dostal se tak zpět do rodného kraje, jemuž pak věnoval

sobota 22. června – neděle 15. září 2019

mksedlcany.webnode.cz

www.muzeum-sedlcany.cz

V červenci a v srpnu máme otevřeno každý den bez polední
Otevřeno:
přestávky
Počátky modelářství od 9 do 16 hodin (ve středu do 17 hodin).
červen a září:

v Sedlčanech se datují do
padesátých let. Vedoucí
kroužků vychovali několik
generací šikovných
a úspěšných modelářů.
V minulém roce byl pod
vedením Luboše Vinaře
založen Model klub Sedlčany
jako pobočný spolek Svazu
modelářů České republiky,
aby navázal na úspěchy
původní organizace.

Út–Ne 9–16 (St do 17)
Ve státní svátky v PÁTEK 5. a v SOBOTU 6. července
máme
červenec a srpen:
OTEVŘENO od 9 do 16 hodin.
Po–Ne 9–16 (St do 17)

Výstava může být zajímavá
i pro ženy, aby věděly, jak
podpořit své „přerostlé děti“.

Vernisáž výstavyvšechnu
se uskuteční
svou práci, píli a starost.
v sobotu 22. června od 11 hodin.

Jelikož Sedlčansko nemělo střední
školu, snažil se Heller co nejvíce
zhustit síť měšťanských škol. Před
rokem 1918 byly v kraji jen měšťanské školy v Sedlci (smíšená)
a v Sedlčanech a Voticích (chlapecká a dívčí). Roku 1920 vznikly
měšťanské školy v Kosově Hoře
(kde na přelomu 20. a 30. let
20. století Heller také působil jako
ředitel) a Krásné Hoře, 1921 v Petrovicích a Borotíně, roku 1922
v Jankově. Další rozmnožení počtu
měšťanských škol však vyžadovalo dlouhého úsilí. Díky vytrvalé
práci inspektora Hellera k tomu přeci jen došlo. V roce 1932 vznikla měšťanská škola v Jesenici, roku 1935 v Neustupově a na Chlumu, roku 1937 v Počepicích a 1938 v Kamýku nad Vltavou. Vznikla
tak nejhustší síť měšťanských škol ze všech venkovských okresů
v Čechách (roku 1939 bylo na okrese 15 měšťanských škol). Po
válce se náš kraj dočkal i střední školy (gymnázia) o jejíž založení
v Sedlčanech v roce 1946 se Ludvík Heller významně zasloužil. Vedle své profese se zajímal o turistiku (byl předsedou odboru Klubu
české turistiky v Sedlčanech) a publikační činnost (založil dětský
časopis Ohníčky mládí). Zemřel roku 1952 v Kosově Hoře.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Komunikace

Do roku 1950 byly provedeny výdlažby
ulic Víta Nejedlého, Husovy, Lidické, Tyršovy,
vesměs z prostředků akce UNRRA. V období roku 1954–1960 byla provedena rekonstrukce mostu přes Mastník v Nádražní ulici,
výdlažba Komenského náměstí, generální
oprava cesty do Vítěže, úprava příjezdních
komunikací ke koupalištia k jatkám. V roce
1960–1961 byla provedena generální úprava náměstí (výdlažba, kanalizace, kabelizace,
osvětlovací stožáry). V roce 1962 byla dokončena komunikace k novému školnímu statku
a k cihelně. V roce 1963 byly opraveny komunikace od Kosovy Hory do osady Červený
Hrádek, dále cesta do osady Sestrouň, Zberaz a z osady Vítěž do Hradišťka.

Výstavba vodovodu

V letech 1947–1948 byly provedeny čerpací zkoušky vydatnosti 3 vrtaných sond
u Vackova mlýna. Výsledek byl, že 3 vrty dávaly celkem 4,1 l za vteřinu. V roce 1949 byla
vybudována studna průměru 3 m do hloubky 10 m a spojena s vrtem, zřízeným v roce

1944 pod bývalou Hospodářskou školou.
Tyto vodní zdroje byly napojeny na vodovodní řád a rozvod. V roce 1957–1959 byly
vybudovány v oblasti prameniště u Vackova
mlýna dvě kopané studny a roku 1964 skončeno vybudování vodojemu o objemu 250
m3 s příslušným potrubím. Nedostatečná kapacita vodních zdrojů
způsobuje, že dodávka
vody není trvalá a plynulá.

a jiné. Památník byl vybudován v režii MěNV,
kamenické práce provedli zaměstnanci Povltavského průmyslu kamene, stavbu řídil
stavitel Jiří Němeček. V roce 1966 byl slavnostně odkryt pomník křečovickému rodáku,
hudebnímu skladateli Josefu Sukovi.

Ostatní výstavba

Pomník padlým sovětským vojínům byl
postaven na hřbitově
v roce 1946. Památník Rudé armádě byl
vybudován roku 1959
v parku u Domu kultury. Na památník
přispěly různé institu- V roce 1960 byl vybudován památník Rudé armádě. K jeho rozece, jako JZD, ZO ROH brání došlo v roce 1991.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: NAPOLEONSKÁ PAMĚTNÍ MINCE
15. srpna uplyne 250 let od narození francouzského vojevůdce a císaře Napoleona
Bonaparte. Předmět, který vám dnes představujeme, připomíná jeho úspěch v pozici
velitele francouzské armády v severní Itálii.
V dubnu 1796, když Napoleon začínal toto
své první tažení (proti koalici Rakouska, severoitalských království, Anglie, Ruska a dalších), byl v očích své armády jen schopným
dělostřelcem, který dobře bojoval u Toulonu, a generálem, který v pařížských ulicích
potlačil vzpouru roajalistů. Mnozí velitelé
proto považovali za urážku podřizovat se tak
nezkušenému mladíkovi. Ani ne sedmadvacetiletému Bonapartovi neulehčil situaci

Mince je opatřena německým textem,
původně byla pozlacená.

ani stav jemu svěřené armády. Třiačtyřicet
tisíc lidí bylo ubytováno v Nizze a okolí. Živili se neznámo čím, oblékali se neznámo do
čeho – a s materiálním nedostatkem šel ruku
v ruce úpadek kázně.
Napoleon však cílevědomě propojil politiku a vojenskou strategii. Armádu nechal
živit se z dobyté kořisti a šatil ji za pochodu,
nenutil ji ke zbytečně složitým manévrům
a kompaktní údernou silou porážel protivníka po částech. Přitom měl na zřeteli potře-

bu donutit Piemont (Sardinské království)
k separátnímu míru, aby se pak mohl postavit samotným Rakušanům.
Podařilo se. V dubnu 1797 císař František
II. požádal o zahájení mírových jednání. Mírová dohoda spatřila světlo světa v polovině
října téhož roku. Přestože vešla do dějin jako
mír z Campo Formia, městečka na půli cesty
mezi sídly rakouské a francouzské strany, rakouský diplomat v obavách z dalších průtahů
dorazil až za Napoleonem.
-pž-

Bonaparte, vrchní generál francouzské
armády v Itálii. Podotkněme, že téhož tažení se zúčastnil i „náš“ Radecký, samozřejmě
na rakouské straně, v té době jako adjutant
polního podmaršála Jeana de Beaulieu.

Započat v Udine, uzavřen v Campo Formidu. Řeč je o právě podepsaném míru. Mince udává datum 16. října 1797, v literatuře
se dočteme o noci ze 17. na 18. října.

RŮZNÉ

KVĚTNOVÁ NÁVŠTĚVA V SENÁTU
Na pozvání senátora Ing. Jiřího Buriana uspořádal výbor Svazu
diabetiků ČR, pobočný spolek Sedlčany, pro své členy 17. května
zájezd do Valdštejnského paláce, sídla Senátu ČR.
V Praze na Valdštejnském náměstí 43 našich členů přivítal pan senátor, krátce pohovořil i o ostatních dvou palácích, kde Senát sídlí.
Poté jsme se přesunuli na jedno ze čtyř nádvoří a následně do
prostor Valdštejnského paláce, kde jsme se dozvěděli o jeho historii
a také o vévodovi Albrechtovi z Valdštejna, který nechal v 17. století
palác vystavět.
V jednacím sále Senátu, který je přebudovaný z bývalé konírny,
jsme zasedli do lavic senátorů a dozvěděli jsme se, jak Senát funguje.
Počasí nám přálo, a proto jsme v zahradě mohli obdivovat nejen
krápníkovou stěnu, ale i vzrostlé stromy, keře, štiky, kapry a sumce
ve velkém bazénu a chloubu zahrady- bílé pávy.
Na závěr pro nás připravil pan senátor malé občerstvení a plni
dojmů jsme se vraceli autobusem do svých domovů.
Květoslava Truhelková, Místopředsedkyně SD Sedlčany

DĚTI SENIORŮM KLUBU DŮCHODCŮ SEDLČANY
Klub důchodců Sedlčany má za sebou půlrok další činnosti, kdy
členové měli v pravidelných časech svého setkávání vzdělávací,
kulturní nebo jinak zajímavý program.
Návštěvu a poučení jim zprostředkovali např.: zástupkyně Krajského ředitelství PČR, Územního odboru/ p. Monika Schindlová,
Městská policie Sedlčany/ p. Petr Krch, ambulance psychiatrie
v Sedlčanech/ p. Věra Perglová, ambulance ortopedie v Sedlčanech/ p. Martin Zahradník, cestovatelské přednášky/ p. Vladimír
Voráč a p. Jan Hošna, výstavu fotografií uspořádal p. Ladislav Hadraba, senioři tančili i cvičili.
V květnu zorganizoval Klub poznávací zájezd – letos na zámek
Jemniště a do Benešova.
Dne 10. 6. 2019 v Klubu vystoupili s připraveným programem
žáci ZUŠ Sedlčany. Vystoupení žáků této školy se již stává pravidelným – pro děti znamená možnost učit se vystupovat na veřejnosti, překonávat trému a obavy, pro členy Klubu je vítaným
zpestřením i kulturním zážitkem, kde se setkávají s vlastními nebo
známými vnoučaty, novou generací.
Pro podzimní období je program schůzek Klubu již naplánován –
další cestovatelské, kulturní a naučné akce.

Vedení Klubu zve další zájemce, aktivní seniory, za členy.
Kontaktními osobami k poskytnutí bližších informací o termínech a programu pro nové zájemce jsou: p. Jaroslava Pekárková,
tel. 607 592 236, p. Květa Černá, tel. 728 670 434.
Přijďte se pobavit a poučit. Těšíme se na Vás.
Vedení Klubu důchodů Sedlčany

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v tomto čísle Radnice se zaměřím za Sdružení obcí Sedlčanska na projekty Šablony do škol I a II, za Toulavu
vám představím průzkum Jihočeské univerzity z Českých Budějovic – spokojenost turisty/návštěvníka.

ŠABLONY DO ŠKOL I A II

Jednou z možností, jak mohou školy
získat finanční prostředky na svůj rozvoj a vzdělávání jsou
dotace vypisované
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nazvané ŠABLONY, tyto dotace jsou 100%, to znamená bez spoluúčasti
žadatele. A právě tyto dotace zajišťuje od
A až do Z pro školy kancelář sdružení, konkrétně Lenka Štěpánová Zítková. Jedná se o
vytvoření žádosti o dotaci, podání 2 monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu

a na závěr se vypracovává Závěrečná zpráva
o realizaci a vyúčtování. V současné době
je vypsáno již druhé kolo ŠABLON II, to znamená, že školy, které jsme administrovali
v ŠABLONÁCH I čekají na schválení Závěrečné zprávy, ale současně jsme již podali žádosti do ŠABLON II. Našich služeb využily tyto
školy: 1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ a MŠ Chlum, ZŠ a MŠ Nechvalice, ZŠ
a MŠ Vysoký Chlumec a ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice. Celkem školy, dohromady, v prvních
ŠABLONÁCH obdržely dotace ve výši 3,4 mil.
Kč. Do druhého kola jsme připravili žádosti
ve výši 7,4 mil. Kč, které se budou, v případě úspěšnosti žádosti, čerpat v roce 2020

a 2021. Nejvíce se v projektech objevují tyto
aktivity: využití IT ve vzdělávání, včetně jejich
nákupu, vzdělávání pedagogů, projektové
dny ve školách i mimo ně a zájmové kluby
pro žáky atd.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI TURISTŮ V OBLASTI TOULAVA
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TURISTICKÉ OBLASTI
V JIHOČESKÉM KRAJI
Stav ke dni 31. 1. 2019
podklad Ing. Andrea Hanzalová (JCCR)
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Zpracoval: Krajský úřad Jihočeského kraje, OREG
Ing. Romana Vačkářová, dne 26. 4. 2019

Toulava. I díky kampaním, které destinace Toulava dělá, se o regionu začalo mluvit
a lidé to vnímají.
Průzkumu se zúčastnilo 3752 turistů,
kteří od června do září 2018 navštívili Jihočeský kraj. Přímo v Toulavě odpovídalo
302 turistů. Průzkum hodnotil spokojenost
návštěvníků v 11 oficiálních destinacích jižních Čech - Toulava, Písecko, PodKletí, Lipensko, Českobudějovicko-Hlubocko, Česká Kanada, Novohradsko-Doudlebsko,
Šumavsko, Třeboňsko, Prácheňsko a Českokrumlovsko.
Škoda, že průzkum nebyl proveden i v naší
středočeské části Toulavy, na Sedlčansku.
To je podnětem pro mě, abych toto navrhla
i Středočeské centrále cestovního ruchu,
která sídlí v Praze. Pravdou ale je, že ve
Středočeském kraji v současné době fungují pouze 3 certifikované turistické oblasti
– Toulava, Český ráj a Posázaví.

Co napsat tentokrát na závěr? Užijte si začínající prázdniny, načerpejte energii na dovolených a „těšte“ se na další informace ze
Sdružení obcí Sedlčanska a Turistické oblasti Toulava.
Štěpánka Barešová
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sportovních aktivit
(9. místo), či cyklostezek (7. místo).
Výsledky průzkumů
oceňují práci zaměstnanců infocenter, hotelů, restaurací a muzeí a dalších
atraktivit v Toulavě.
Jim patří velký dík za
to, že jsou připraveni a že se i díky nim
turistům u nás líbí.
Průzkum samozřejmě nepřeceňujeme,
nicméně je vidět,
že se region kolem
Tábora,
Bechyně
a Milevska mění± ve
vnímání turistů z jakési turistické „Popelky“ na oblast, která má
pro ně přitažlivost. Věřím, že k tomu přispívá i spolupráce měst, obcí, turistických cílů,
hotelů, restaurací a destinační společnosti
N

Jihočeská
centrála
cestovního ruchu
si zadala u Jihočeské univerzity, za podpory MMR,
zpracování průzkumu, který se zaměřil
na profilování návštěvníků a jejich potřeb
v jižních Čechách v letní sezóně 2018.
Mezi 11 turistickými oblastmi v jižních
Čechách, z nichž jediná Toulava sahá i do
Středočeského kraje regionem Sedlčanska,
si dle průzkumu připsala Toulava prvenství
v kategoriích jako je ubytování, stravování,
či informační centra. Jedničkou je i v celkové spokojenosti turistů - zde si při známkování, jako ve škole, vysloužila Toulava průměrnou známku 1,07. Průměr za celé jižní
Čechy byl 1,24.
V kategoriích spokojenost s ubytováním
získala Toulava známku 1,23 (průměr za jižní
Čechy 1,56), spokojenost se stravováním 1,29
(průměr 1,61), s muzei 1,16 (průměr 1,51),
s kvalitou infocenter 1,06 (průměr 1,36).
Slabiny Toulavy naopak vidí turisté v nabídce

HVĚZDÁRNA

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
V červenci budeme svědky dalšího zatmění Měsíce. Tentokrát půjde pouze o částečné
zatmění, zatímco 21. ledna jsme mohli sledovat zatmění úplné. Při nejhlubší fázi bude
přibližně 0,68 průměru Měsíce vnořeno do
stínu Země. Na vloženém snímku je tato fáze
zachycená před vstupem celého kotouče
úplňku do stínu právě 21. ledna.
Celý průběh částečného zatmění budeme
sledovat od okamžiku východu Měsíce ve 21
hod. nad jihovýchodním obzorem až do půlnoci, kdy Měsíc opustí stín Země. Následující
fáze polostínového zatmění je málo výrazná.
Střed částečného zatmění nastane ve 22 h
31 m. Časové údaje v SEČ.
Večerní obloha v průběhu června nabídne
ve své východní polovině pás Mléční dráhy
táhnoucí se od jihovýchodního obzoru k obzoru severnímu. Západní část oblohy je stále otevřena do vzdálených končin vesmíru.
Hranici mezi těmito dvěma polovinami tvoří
spojnice jižního souhvězdí Štíra, pak Hado-

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJNOST NA ČERVENEC:
Hvězdárna otevřena každý pátek od 21
hod. do 23 hod.

noše, následuje Herkules a Drak. Přes Malý
vůz s Polárkou se dostaneme do oblasti Žirafy a přímo nad severním obzorem nalezneme jasnou Capellu ze souhvězdí Vozky.
Za příznivých světelných podmínek budou
dalekohledem rozeznatelné galaxie M51
v Honicích psech a galaxie M81 s M82 ve
Velké medvědici.

Měsíc – na večerní páteční obloze 5. července jako úzký srpek, 12. července bude
dorůstající měsíc stále středem pozornosti. Následující páteční večery nebude rušit
světlo Měsíce.
Planety – Merkur, Venuše a Mars jsou
nepozorovatelné. Jupiter se Saturnem
budou pozorovatelné ve večerních hodinách. Uran s Neptunem na ranní obloze.
Ostatní objekty – dvojhvězdy, otevřené hvězdokupy, kulové hvězdokupy a galaxie.
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÝ ÚKAZ
16. července bude hvězdárna otevřena
od 22 hod. do 24 hod. ke sledování částečného zatmění Měsíce.

ŠKOLSTVÍ / SPORT

STUDENTI GaSOŠE VYBOJOVALI VE FOTBALE 4. MÍSTO NA REPUBLICE
Chlapecký fotbalový tým GaSOŠE Sedlčany má na kontě historický úspěch. Ve sportovní lize středních škol ve fotbale o pohár
MŠMT, bývalý pohár Josefa Masopusta,
se dostali až do závěrečného republikového kola. Tohoto kola se zúčastnilo šest škol
z České republiky a konalo se na stadionu
Dukly Praha na Julisce ve dnech 29. – 30. 5.
2019. Studenti z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech obsadili
neskutečné 4. místo. Kromě naší školy, která
reprezentovala Středočeský kraj, se dvoudenního finálového turnaje zúčastnily ještě
SOŠ Jarov Praha, Gymnázium Přípotoční Praha, Hotelová škola Plzeň, SOŠ a SOU Vyškov
a SPŠ pol. – COP Zlín.
Týmy ligy tvoří studenti středních škol a
víceletých gymnázií s rokem narození 1999
– 2003. Sedlčanští se do republikového kola
probojovali postupně přes okresní kolo, které se konalo v Příbrami 23. 4. 2019. Toto kolo
„naši“, i přes velkou konkurenci příbramských
škol, vyhráli a postoupili do krajského kola.
To se konalo v Poděbradech 7.5. 2019. Kluci
přehráli Kladno, Mladou Boleslav, Brandýs

nad Labem, Mělník
a ve finále postoupili na penalty přes
SOU stavební Kolín.
Dalším krokem za
vysněnou účastí v
republikovém finále
byla kvalifikace na
republikové
kolo,
která proběhla opět
v Poděbradech 21.
5. 2019. Ve tříčlenném turnaji hráli
„naši“ proti vítězi
Královehradeckého
kraje Gymnáziu Jičín
a vítězi Libereckého
kraje SOŠ Liberec.
Oba dva zápasy odehráli bravurně a postoupili tak do republikového finále, za což si zaslouží obrovský respekt, uznání a poděkování. Postoupit do republikového kola tohoto
nejrozšířenějšího sportu, a to ještě z města
(školy) s tak malou hráčskou základnou je
vskutku pohádkový úspěch.

ISAR CUP 2019
Na začátku června se žáci Tatranu Sedlčany zúčastnili fotbalového turnaje ISAR CUP,
který již po čtrnácté probíhal v Moosburgu
nedaleko Mnichova.
Sedlčany reprezentovaly týmy U12, U13
a U15, za které dohromady nastoupilo celkem 39 fotbalistů a fotbalistek. Hrálo se v
horkém letním počasí v krásných areálech
týmů FC Moosburg a TSV Moosburg. Fotbalisté ze Sedlčan si mohli porovnat své
dovednosti s hráči z cca 10 zemí Evropy a
určitě se neztratili. Hráči U12 obsadili pěk-

né 6 místo, U13 získali 15 místo a U15 po
čtyřech výhrách a dvou porážkách 9 místo. Střelecky se nejvíce dařilo Martinovi
Špitalíkovi a Davidovi Bartákovi, kteří svým
týmům oba přispěli pěti góly. Příjemným
zpestřením byla i návštěva Allianz Arény,
hlavního stadionu FC Bayern Mnichov, kde
jsme si při hodinové exkurzi prohlédli kompletní zázemí tohoto nádherného stadionu.
Všechny výsledky našich týmů lze najít na
www.isarcup.de.
Ing. Jiří Barták

Dvoudenní republikové finále na hlavním stadionu Dukly Praha na Julisce jsme si
všichni ohromně užili a zároveň jsme obstáli
i po sportovní stránce. Vždyť s letošním i loňským vítězem SOŠ Jarov Praha jsme prohráli
v semifinále 0:1, a to ještě po přísně nařízeném pokutovém kopu. V boji o bronz po vyčerpávajícím předchozím semifinále chyběla
již i trochu síla a hlavně i trochu toho pověstného štěstíčka v koncovce. Se SPŠ pol. – COP
Zlín jsme prohráli 0:2. Celý turnaj doprovázely i úvodní a závěrečný ceremoniál včetně
státní hymny a čestných proslovů radních,
vedoucích sportovních funkcionářů sportovního klubu Dukla Praha a dalších.
Na velkém úspěchu sedlčanského týmu se
podíleli tito studenti víceletého i čtyřletého
gymnázia a obchodní akademie: Ondřej Rataj, Václav Kabíček, Jindřich Žaloudek, Lukáš
Dřevojan, Jan Beňo, Tomáš Svoboda, Martin
Jirák, Matěj Hrabák, Ondřej Novotný, Šimon
Sosnovec, Petr Krátký, Daniel Hadáček, Tomáš Macháč, Marek Vachoušek, Petr Macháč, Matěj Machovský. O organizační záležitosti se starali tělocvikáři Jaroslav Holan a
Aleš Pelikán.
Je potěšující, že tento velký úspěch není
zdaleka jediným sportovním úspěchem GaSOŠE Sedlčany. Vynikajících výsledků v krajských kolech pravidelně dosahují studenti
nižšího gymnázia v Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, futsalisté holky i kluci,
atleti, vytrvalci, florbalisté holky i kluci, a to
není výčet zdaleka u konce. Za vším tímto
stojí obětavá práce učitelů tělesné výchovy a
samozřejmě organizační, finanční a morální
podpora ze strany vedení GaSOŠE Sedlčany,
bez které by to nešlo a za kterou se sluší poděkovat.
Mgr. Jaroslav Holan

SPORT

ZÁVOD VE SPORTOVNÍM AEROBIKU
V sedlčanské hale GOA se 8.června uskutečnil druhý ročník závodu ve sportovním
aerobiku. Největší skupinu závodnic z pořádajícího klubu Aerobik studia Dvojka trenérek Kristýny Faktorové a Aleny Novotné
doplnili ve startovní listině zástupci z dalších patnácti klubů z celých Čech. Během
dne se v hale vystřídalo více než dvě stě
startujících dětí ve stočtyřiceti závodních
skladbách a rozhodčí měli plné ruce práce
se správným posouzením a ohodnocením
každé sestavy.
Kategorii 6 - 8let ovládla Karolína Okénková (BiosFit Mníšek p. Brdy), kategorii
9 - 11 let Fanynka Kořánová (Dvojka Sedlčany), kategorii 12 - 14let Lisa Kubínová (Dvojka Sedlčany) a mezi děvčaty 15 - více let
zvítězila Valentýna Adamcová (Fitart Kutná
Hora). Domácí závodnice dokázaly v úžasné
atmosféře, kterou diváci i samotní soutěžící po celý den vytvářeli, vybojovat dalších
jedenáct cenných kovů. Důležitost vyhlašování podtrhla také účast pana starosty
Ing. Hölzela, který vítězům jednotlivých kategorií předával medaile i další odměny.
Program celého dne byl obohacený exhibičními vystoupeními. Vedle začínajících
sportovců navštěvujících ve Dvojce kurzy

Přípravky, se představili i nejlepší závodníci
klubu, kteří získávají skvělá umístění na celorepublikových i mezinárodních soutěžích.
Jedním z vrcholů dne bylo jistě vystoupení
tria Luboš Hanus, Míša Zelenková a Kateřina Kadlecová. Tento tým je v letošním roce
součástí juniorského reprezentačního výběru, jež hájí barvy České republiky na mezinárodních soutěžích.
Ve dnech 30. 5. - 1. 6. se tým představil
na mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness organizace Fisaf. Česká republika patří tradičně spolu s Belgií a Ruskem
k evropským špičkám
sportovního aerobiku,
proto svěřenci trenérek Kristýny Faktorové a Dany Hanusové
neskrývali před odjezdem na šampionát
medailové
ambice.
Náročná příprava se
dětem vyplatila a během všech závodních
kol se jim dařilo obsazovat
medailové
příčky. Ve vypjaté finálové atmosféře se

trio dopustilo drobné chyby, která znamenala výsledný pokles ze semifinálové druhé
na finálovou třetí příčku, nicméně i tak jde
o jeden z největších úspěchů v historii klubu.
Luboš zvládl naplnit očekávání, která na něj
byla kladena v kategorii jednotlivců a s perfektně provedenou závodní sestavou, která
by mohla směle konkurovat i dospělým závodníkům, obsadil první příčku a odvezl si
z Krakova zlatou medaili.
Velké díky patří celému realizačnímu
týmu a městu Sedlčany za celoroční podporu klubu.
Kristýna Faktorová

TURNAJ O POHÁR MĚSTA SEDLČANY
V sobotu 1. 6. 2019 uspořádal fotbalový
oddíl Tatranu Sedlčany turnaj pro mladší
žáky ( nar.2006 a mladší ). Hrálo se 1 x 25
min. za účasti 7 mužstev systémem každý
s každým a následně podle pořadí v tabulce
zápasy o umístění, 5-6, 3-4, 1-2.
Náš oddíl kopané postavil dvě mužstva.
Sestava TATRANU – žlutí:
Brankář: Jan Jiráček, 1. František Plachý- Tomáš Hodouš; Jiří Novák- Matěj Pešta- Jakub
Hodouš; David Barták - Daniel Vondra
2. Matěj Macháček - Matěj Černý; Michal

Stibor - Šimon Macháček – Alex Dembélé;
Antonín Plachý
Sestava TATRANU – zelení:
Brankář: Filip Fajfrlík, 1. Štěpán Kuba – Jakub Rozvoda; Jan Kuthan – Jan NovotnýPetr Moudrý; Jan Timofte- Michal Pšenička
2. Patrik Machek – Ondřej Špánek; Petr Nevlida – Max Brodkorb
Turnaj celkově lze hodnotit jako velmi vydařený. Hráči předváděli pěkné výkony, celý
turnaj provázelo krásné slunečné počasí
a nedošlo k žádnému zranění. Nejužitečnějším hráčem týmu
zelených byl vyhlášen
Jan Kuthan a totéž
ocenění za tým žlu-

tých si odnesl Matěj Pešta. Na závěr turnaje
obdržely všechny týmy krásné poháry a řadu
věcných cen. Ceny a poháry předával senátor Ing. Jiří Burian a předseda OFS Příbram
Ing. Martin Havel, oba i jako zástupci města
Sedlčany-partnera turnaje. Ing. Jiří Barták

Pořadí v tabulce:
1. SK SPARTAK Příbram
2. TJ TATRAN Sedlčany (žlutí)
3. TJ LIGMET Milín
4. SK Březnice
5. MFK Dobříš
6. TJ TATRAN Sedlčany (zelení)
7. TJ Prostřední Lhota

34 : 1
21 : 4
20 : 10
13 : 10
12 : 18
2 : 35
2 : 30

18 bodů
15 bodů
9 bodů
9 bodů
9 bodů
3 body
0 bodů

INZERCE

Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
hledá:
Pracovníka do ležáckého sklepa

Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
hledá:
Pracovníka na spilku
Požadujeme:
• odpovědný a pečlivý přístup k práci, smysl pro pořádek a hygienu
• časovou ﬂexibilitu a manuální zručnost
• schopnost učit se novým věcem
• samostatnost a zodpovědnost
• 3 směnný provor, spílání, umývání kádí
• nástup možný ihned

Požadujeme:
• odpovědný a pečlivý přístup k práci, smysl pro pořádek a hygienu
• časovou ﬂexibilitu a manuální zručnost
• 1 směnný provoz
• schopnost učit se novým věcem
• samostatnost a zodpovědnost
• nástup možný ihned

Náplň práce:
• obsluha zařízení a udržování pořádku a sanitace na oddělení spilky

Náplň práce:
• obsluha zařízení a udržování pořádku a sanitace na oddělení sklep

Nabízíme:
• pracovní uplatnění v zavedené a prosperující ﬁrmě
• práci v atraktivním oboru
• vstřícnost, přátelský přístup
• po zapracování smlouvu na dobu neurčitou
• další zaměstnanecké beneﬁty ( slevy na vlastní výrobky…,)
• náborový příspěvek
• nástup možný ihned

Nabízíme:
• pracovní uplatnění v zavedené a prosperující ﬁrmě
• práci v atraktivním oboru
• vstřícnost, přátelský přístup
• po zapracování smlouvu na dobu neurčitou
• další zaměstnanecké beneﬁty ( slevy na vlastní výrobky…,)
• náborový příspěvek
• nástup možný ihned
Místo výkonu práce:
• Pivovar Vysoký Chlumec, a.s (okres Příbram)

Místo výkonu práce:
• Pivovar Vysoký Chlumec, a.s. (okres Příbram)

Pokud Vás tato pozice osloví, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na:
• Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz
• Do předměru uveďte „VŘ/Pracovník pivovaru“
• Vybrané kandidáty budeme kontaktovat
• Telefonní kontakt: 602 469 501

Pokud Vás tato pozice osloví, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na:
• Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz
• Do předměru uveďte „VŘ/Pracovník pivovaru“
• Vybrané kandidáty budeme kontaktovat
• Telefonní kontakt: 602 469 501
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Poskytujeme kvalitní,
rychlé a NEOMEZENÉ
internetové připojení.
Při přechodu
od jiného poskytovatele
dostanete internet
po dobu výpovědní
lhůty ZdarMa.
Pro velké i malé firmy
připravíme nabídku
podle Vašich potřeb.

08.03.19 12:00
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PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2019/2020
7 představení – cena 1.300,- Kč
Září 2019

ČARODĚJKY V KUCHYNI, Caroline Smith

Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské show? Kdo koho
utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? Co "dobrého" si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní
komedii kanadské autorky. V režii Romana Štolpy hrají: Veronika Žilková/Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Vincent
Navrátil/Ladislav Ondřej, Milan Duchek. Uvádí MDA Agentura Praha

Říjen 2019

1 + 1 = 3 … aneb Jak to tedy bylo Antoníne?, Miluše Dreiseitlová a Zuzana Kožinová

Listopad 2019

„ … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“, Jaroslav Gillar, Vladimír Škutina

Leden 2020

Únor 2020

Březen 2020

Duben 2020

Hra nám přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku Joseﬁnu. Obě ženy
vedou imaginární dialog o svém osudovém muži, rozdělený do klíčových epizod jejich pozoruhodného společného života.
V režii Libora Hrušky hrají : Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová a Zuzana Kožinová. Uvádí Divadelní společnost Karel Soukup
Hra je groteskou o světě, v němž žijeme. Je to hra o konfrontaci světů, myšlenek a názorů. V neznámé zemi, na neznámém
místě se ocitá unesený diktátor. Teroristka zjišťuje, že plán únosu selhal. Co teď s diktátorem? Není na prodej ani na výměnu.
Zbývá jen lidské sblížení. Výborná komedie s hvězdným hereckým obsazením. V režii Jaroslava Gillara hrají: Miroslav Táborský
a Jitka Ježková. Uvádí Agentura GP-Art Praha

MADAME RUBINSTEIN, John Misto

Malovali ji Salvator Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena
Rubinstein byla královnou kosmetického impéria. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a ﬁrmu řídila pevnou rukou.
Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame. V režii Petra Svojtky hrají: Milena Steinmasslová, Dana Syslová a Jiří Háma.
Uvádí umělecká agentura ADF Praha

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ, Jeﬀrey Hatcher

Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co když žije skutečný život jen na prknech s vůní
divadelních šminek a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? "Jako žena může být i tím, čím nemůže být jako muž".
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity. V režii Petra Mikesky hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav.

RIGOLETO, G. Verdi

Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra,
stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě jiného především kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz
vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném kontrastu s citem bezvýhradným, samozřejmým, s citem bez
otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery. V režii O. Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Divadla F. X. Šaldy Liberec

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, M. Hanuš

Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím vychází z knihy manželů Peasových, které
zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem. V režii Richarda Otradovce hru uvádí
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2019/2020
4 představení – cena 550,- Kč
Říjen 2019

ČTENÍ KE KAFI

Listopad 2019

DOPISY OLZE

Leden 2020

MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?

Březen 2020

VEČER HUDBY A POEZIE

Chvilky pohody a zajímavých pohledů na obyčejný život kolem nás. Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské v podání
hereček divadla „Maléhry“ z Brna. Účinkují: Daniela ZBYTOVSKÁ, Barbora SEIDLOVÁ, Nikola ZBYTOVSKÁ

Tento pořad vznikl cíleně k oslavám 30. výročí sametové revoluce. V rámci tohoto jedinečného programu zazní hudba
světových i českých autorů, která bude prokládána četbou korespondence bývalého prezidenta Václava Havla.
Účinkují: Valérie ZAWADSKÁ – umělecký přednes, Eva GARAJOVÁ – zpěv, Kateřina ENGLICHOVÁ - harfa
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí nový pořad - poučný a zábavný dialog z atraktivního hereckého prostředí.
V pořadu vystupují populární herci, kteří se s diváky podělí o své zážitky, zkušenosti, zajímavé historky a předvedou
divákům své umění. Účinkují: Ivan VYSKOČIL / Jan KAČER, Karel SOUKUP
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala,
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B. Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují: Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes, Jan SLÁDEČEK – violoncello, Vítězslav PODRAZIL – klavír

Více informací o pořadech naleznete na www.kdjs-sedlcany.cz
Prodej v TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech.

