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Nový školní rok se pomalu blíží a přístavba 2. základní školy Propojení Sedlčany už finišuje. Nová přístavba zahrnuje dvě specializované učebny včetně kompletního vybavení. Již dokončené stavební práce v hodnotě 5 478 806,15Kč bez DPH prováděla firma
S-B, s.r.o. dále bude následovat nákup vybavení a nábytku. Celkové náklady za akci budou hrazeny ze strukturálního fondu ERDF
85%, ze státního rozpočtu 5% a z rozpočtu Města Sedlčany 10%.
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SLOVO STAROSTY

125 LET SEDLČANKY

30. září uplyne 125 let od okamžiku, kdy byl slavnostně
zahájen provoz Sedlčanky, místní dráhy Votice – Sedlčany.
Je to nejstarší místní dráha regionu Středního Povltaví, celého Posázaví a Podblanicka. Pravidelná doprava na této
trati započala 2. října 1894. Pro rozvoj regionu Středního
Povltaví to byl velice důležitý počin a dráha svůj význam
neztratila ani dnes a doufejme, že bude zdárně sloužit
i dalším generacím. Místní dráhy začaly v Českých zemích
vznikat v 70.–80. letech 19. století. Z tohoto období také
pocházejí úvahy o výstavbě Sedlčanky. Začátkem poslední
dekády 19. století nabraly plány a projekty stavby reálných
obrysů. V květnu 1893 byla k realizaci místní dráhy propůjčena koncese, v říjnu se konala ustavující schůze akciové společnosti a v podstatě ihned byla
zahájena výstavba 17 km dráhy, která byla za necelý rok úspěšně dokončena. Společnost
byla zapsána do obchodního rejstříku pod německým názvem “Lokalbahn Wotic – Sedlčan“,
která ji vlastnila až do roku 1925.
Podíváme-li se na tato fakta dnešníma očima, tak nezbývá než se poklonit umu, dovednosti a progresi našich předků a vzdát jim hold za to, co v tak krátkém čase dokázali. Zvláště
ve srovnání s realizací dnešních dopravních staveb.
Srdečně zvu všechny na oslavy 125. výročí Sedlčanky, které se budou konat v neděli
22. září 2019 od 9:30 hod. v areálu sedlčanského nádraží. Na sedlčanské nádraží dorazí
v průběhu neděle dva parní vlaky, které se podařilo zajistit díky společnosti Steam Story
Agency s.r.o., která 21. a 22. září pořádá v Benešově Festival parních lokomotiv „STEM 50“.
České dráhy bohužel přistoupily k oslavám Sedlčanky pasivně a k dispozici bude na nádraží
pouze jejich propagační stánek. Naopak spolek Posázavský Pacifik, se kterým dlouhodobě
aktivně spolupracujeme, přiveze historický vagon a modelovou železnici. Hudební program
a občerstvení bude zajištěno po celý den.
Záštitu nad oslavou 125. výročí Sedlčanské lokálky převzala hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a senátor Parlamentu České republiky Ing. Jiří Burian.
U příležitosti oslav 60. výročí Sedlčanky složil MUDr. Kareš text na skladbu Františka Kmocha „Na motoru“. První slokou si dovoluji uzavřít moje pozvání na oslavy Sedlčanky:
„Jednou se růžově vyspal náš císař pánlokálku povolil stavěti do Selčan.
Lidé se sbíhali přes hory, alejedívat se na nový koleje.
Při první jízdě to byla vám ovacena Lhotce sešla se všechna honorace.
Duněly hmoždíře a hrála kutálkav nádraží, když vjela lokálka“.
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 6.9.2019

V neděli 22. září 2019 se sedlčanské vlakové nádraží po 5 letech opět promění v místo setkání několika zvláštních vlaků, vedených parními lokomotivami.

STAROSTA MĚSTA

STAROSTA MĚSTA
Každodenní praxe nás přesvědčuje o skutečnosti, že ve veřejnosti je obecně nízké povědomí o tom, co starosta z titulu své funkce
může a nemůže vykonávat.
Základní právní úpravu samosprávy můžeme najít v Ústavě v čl. 8, hlavě VII.; ovšem
na postavení starosty zde lze vztáhnout pouze čl. 102 odst. 2 Ústavy, který stanovuje
funkční období zastupitelstva jako čtyřleté.
Blíže však Ústava o pozici starosty nikde nemluví. Základní úprava postavení a kompetencí se nachází v zákoně č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále v textu „zákon o obcích“).
Ustanovení § 5 zákona o obcích vyjmenovává starostu jako jeden z orgánů obce.
Samotná úprava postavení starosty je však
definována až v hlavě IV. ustanovením § 103
až § 109 zákona o obcích.
V České republice je volen starosta nepřímo. Volbě starosty předchází volby do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo následně,
a to zpravidla na svém ustanovujícím zasedání, volí starostu z řad členů zastupitelstva.
Podmínkou pro vykonávání funkce starosty
je občanství ČR. Starosta je volen na základě
nadpoloviční většiny zastupitelstva, a to na
dobu volebního období. Jakou formou volba
probíhá, není v zákoně o obcích upraveno
a tak je na každém zastupitelstvu, aby případně rozhodlo, zda volba starosty bude probíhat formou tajnou, či veřejnou. S volbou
starosty je také spojena volba místostarostů.
V časovém mezidobí mezi volbami a zvolením nového starosty, funkci starosty vykonává starosta stávající. V době nevykonávání
funkce starosty, či v době jeho nepřítomnosti, vykonává za starostu funkci určený místostarosta, který je stejně jako on volen zastupitelstvem.
Zajímavé je, že zákon o obcích se nezabývá situací, kdy starosta zvolen není. Může
se tak stát na základě odmítnutí zvolených
kandidátů, popř. když ani po opakovaném
hlasování žádný z členů zastupitelstva nezískal nadpoloviční počet hlasů. V takové situaci podle ustanovení § 107 zákona
o obcích zůstává dosavadní starosta starostou až do doby, než zastupitelstvo zvolí starostu nového.
Podstatné je si všimnout pravomoci
a působnosti starosty, které jsou definovány
v zákoně o obcích.
Jedno ze základních poslání, které je přisuzováno starostovi, je reprezentace a zastupování obce navenek. S tímto posláním
se však již nepojí za obec vždy samostatně
rozhodovat. Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě

rady obce, či ta, která patří do pravomoci
těchto orgánů, může starosta provést jen
po jejich předchozím schválení, jinak jsou
tyto právní úkony dle ustanovení § 41 odst.
2 neplatné a starosta se vystavuje riziku
trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti za případné škody způsobené obci
z výkonu svých povinností.
O pravomoci starosty pramenící z postavení tzv. monokratického orgánu obce, svědčí
rovněž zákon o obcích, který starostovi přiznává pravomoc jmenovat, či odvolat tajemníka obecního úřadu, a to se souhlasem ředitele krajského úřadu.
Další úkoly a pravomoci vymezuje v ustanovení § 103 odst. 4, zákona o obcích, mezi
které patří např. včasné starostovo objednání
přezkumu hospodaření obce za minulý rok;
odpovědnost za informovanost veřejnosti
o činnosti obce; rozhoduje o záležitostech
samostatné působnosti obce svěřených mu
radou obce; pokud není v obci tajemník
obecního úřadu, vykonává jeho funkci, aj. Po
celou dobu výkonu funkce starosty je současně i zastupitelem obce. Disponuje tedy právy
a povinnostmi zastupitele podle ustanovení
§ 82 a § 83 zákona o obcích.
Z funkce osoby, která předsedá zastupitelstvu obce a radě obce a řídí jejich jednání,
starostovi připadá i další povinnost a tou je
svolávání a řízení zasedání těchto orgánů.
K tomuto úkolu připadá i další povinnost
v podobě podepisování zápisů o průběhu
zasedání, obecně závazných vyhlášek zastupitelstva, nebo jiných usnesení zastupitelstva
obce, ale také podpis nařízení a příslušných
usnesení rady obce.
Neméně důležitou pravomocí starosty
obce je také tzv. sistační pravomoc, kterou
starostovi zakládá ustanovení § 105 zákona
o obcích. Toto oprávnění patří k významným
kontrolním oprávněním, které ukazuje na
odpovědnost rady zastupitelstvu. Starostovi
je udělena možnost, a to na základě svého
uvážení, má-li za to, že je třeba pozastavit
výkon
usnesení
rady obce pro jeho
nesprávnost, může
výkon
usnesení
rady obce pozastavit a následně věc
předložit k rozhodnutí
nejbližšímu
zasedání obce. Zastupitelstvo následně rozhoduje svým
usnesením, které
je pro zbylé orgány
obce závazné.

Zákon o obcích starostovi zakládá pravomoc ke zřízení tzv. zvláštních orgánů
obce (města) pro výlučný výkon přenesené působnosti (např. Komise pro projednávání přestupků, Komise pro sociálně-právní ochranu dětí). Tyto orgány může
starosta zřídit pouze tehdy, pokud jsou
předjímány v ustanovení zvláštních zákonů. Zákon o obcích obsahuje společnou
úpravu pro jejich zřizování a klade požadavky na vzdělání a obecné kompetence
osob, které jsou předsedy. Při splnění zákonných podmínek pro zřízení zvláštních
orgánů, má starosta pravomoc orgán zřídit
a jmenovat zpravidla odborně způsobilé
členy, popřípadě je též z funkce odvolávat.
Z těchto ustanovení je jedna výjimka, a to
tehdy, pokud má být v čele takového zvláštního orgánu sám starosta. V tomto případě
se požadavek na odbornou způsobilost nepoužije (např. konkrétně v našem případě
Povodňová komise města Sedlčany, Povodňová komise ORP Sedlčany, Bezpečnostní
rada města Sedlčany apod.).
V souvislosti s postavením starosty jakožto reprezentanta obce navenek, je mu
dána pravomoc užívat závěsného odznaku
s velkým státním znakem a po obvodu s nápisem Česká republika, a to pouze při významných příležitostech jako např. svatební
obřady.
Postavení starosty v našich právních podmínkách svědčí o tom, že nemůže sám vytvářet vůli obce, ale pouze může tuto roli
navenek sdělovat a projevovat. Jakkoliv tedy
obecné právní vědomí občanů přisuzuje
starostovi obce rozsáhlá oprávnění, je tomu
v současném právním stavu právě naopak.
Pro jakékoli společenství, a o to více společenství obecní, je vždy žádoucí, aby starosta
obce byl vyzrálou komplexní a vyrovnanou
osobností, která je nositelem dostatečné
míry moudrosti, vztahu k pravdě a spravedlnosti, stabilního názoru a postoje, nepodléhajícího falešným nárokům a náladám.

USNESENÍ

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 24. ČERVNA 2019
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor
celkem 12 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí:
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se
konalo dne 13. května 2019, doplněnou o aktuální údaje plnění (usnesení 78/2018-2022);
zprávu o jednání a činnosti Rady města
Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní
13. května 2019 až 24. června 2019, ve kterém se v termínech dne 15. května 2019, dne
29. května 2019 a dne 12. června 2019 konala
řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany
(usnesení 79/2018-2022);
soubor informací k investiční akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, kterou sestavil Městský úřad Sedlčany, Odbor
investic. Realizace investiční akce probíhá dle
smluvního plnění, bez aktuální potřeby úpravy
Smlouvy o dílo (usnesení 89/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
na základě výsledků zpracované koncepční studie pod názvem „AQUAPARK Sedlčany;
Studie optimalizace provozních nákladů“, a to
v termínu plnění do 31. října 2019, Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany ve
spolupráci s Radou města Sedlčany vypracovat návrh optimálního modelu financování
projektového záměru „AQUAPARK Sedlčany
(možné variantní řešení) s dopadem na zatížení rozpočtu města Sedlčany investičními, provozními i případně ostatními náklady (usnesení 80/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti Domácího hospice Křídla Sedlčany“ pro subjekt
Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany, se sídlem Polní

▪
▪

▪

▪

▪

1105/15, 737 01 Český Těšín, IČO 26521385,
ve výši 42.000,00 Kč a pověřilo pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy (v souboru výroků usnesení
81/2018-2022);
Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany
č. 2/2019, Požární řád města Sedlčany, kterou
se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2012 ze dne 27. února 2012,
schválená usnesením Zastupitelstva města
Sedlčany zn. ZM 120/2012 (v souboru výroků
usnesení 83/2018-2022);
v návaznosti na již uzavřenou Smlouvu
o budoucí darovací smlouvě přijetí daru od podnikatelského subjektu Jaroslav Třešňák – Horova, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, 415 01
Teplice, jako dárce, tj. darování inženýrské sítě
– prodloužení vodovodního řadu a kanalizace
v rámci stavby – vodního díla pro „Obchodní
centrum Sedlčany“ s tím, že věcná hodnota části daru – vodovodního řadu – činí 347.478,00
Kč a věcná hodnota části daru – kanalizačního
řadu – činí 372.979,00 Kč (v souboru výroků
usnesení 84/2018-2022);
prodej nově vytvořeného (odděleného) pozemku parc. č. 54/2, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře
380 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (dvůr za objektem Sedlčany č. p. 13 v ul. Havlíčkova, vizte geometrický plán č. 2642-41/2019 ze dne 4. června 2019), a to Společenství vlastníků pro dům č.
p. 13 v Sedlčanech za jednotkovou cenu 500,00
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 190.000,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 85/2018-2022);
změnu 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 (geometrický plán
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 (geometrický plán č. 2635-76/2019)
s tím, že rozdíl ve směňovaných pozemcích,
který činí 65 m2, bude vyrovnán za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2, tzn., že město Sedlčany
uhradí společnosti STROS-Sedlčanské strojírny,
a. s. celkovou částku 1.300,00 Kč (v souboru výroků usnesení 86/2018-2022);
v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách,
ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný
„Plán společných zařízení“, který je součástí
návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení 87/2018-2022);
na základě ustanovení § 96 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), Jednací řád Zastupitelstva města
Sedlčany, kterým se v plném rozsahu nahrazuje
Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany ze
dne 27. srpna 2012 schválený usnesením označeným ZM č. 158 (v souboru výroků usnesení
88/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany zřídilo:
na základě ustanovení § 29 odst. 1 písmeno a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
s podporou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jednotku požární ochrany SDH Sestrouň
– JPO kategorie V, a za tímto účelem vydalo
Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Sedlčany, místní část Sestrouň
s účinností ode dne schválení (v souboru výroků usnesení 82/2018-2022).

▪

▪

▪

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 19/2018-2022 DNE 26. ČERVNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 18 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 12. června 2019
(RM č. 18/2018-2022) a doplňující zprávu
o plnění úkolů průběžných (RM 19-338/20182022);
Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města
a regionu Sedlčany“ předloženou a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem

▪
▪

školství a památkové péče, kterou s údaji školního roku 2018/2019 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, vedoucí Odboru
školství a památkové péče (RM 19-339/20182022);
rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, o zvýšení platby
za obědy o 2,00 Kč/oběd, a to v důsledku celoplošného zdražování potravin a neudržitelnosti stávající ceny neměnné od roku 2012
(RM 19-340/2018-2022);
hospodářské výsledky Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., za období roku 2018

▪

▪

(v souboru výroků usnesení RM 19-343/20182022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
vypovědětSmlouvuopojištěníč.7720166580,
která je uzavřena mezi městem Sedlčany
a společností Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 (v souboru výroků
usnesení RM 19-341/2018-2022);
o rozdělení zisku obchodní společnosti,
Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., za období roku 2018 ve výši 171.603,75 Kč tak,
že zisk v plné výši 171.603,75 Kč bude pře-

▪

▪
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veden na nerozdělený zisk minulých let
(v souboru výroků usnesení RM 19-343/20182022);
o zadání prací na akci „Živičný povrch Komenského náměstí“ firmě BES, s. r. o., IČO
43792553, za cenu 572.061,91 Kč bez DPH,
tj. 692.194.91 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 19-345/2018-2022);
o zadání prací na akci „Oprava komunikace U Kulturního domu“ firmě BES, s. r. o., IČO
43792553, za cenu 707.377,60 Kč bez DPH,
tj. 855.926,90 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 19-346/2018-2022);
pro řádné finanční zajištění investiční akce
s názvem „LAS Taverny – umělé povrchy
dráhy, sektory“ uplatnit výhradu uvedenou
v článku 8 bodu 24 Smlouvy o dílo, čili nerealizovat stavební objekt č. 04 Tribuna (v souboru
výroků usnesení RM 19-347/2018-2022);
o zadání prací na akci „Přístavba 2. základní
školy Propojení, Sedlčany – SW, HW konektivita“ firmě NES-elektro, s. r. o., IČO 02741440,
za cenu 548.380,00 Kč bez DPH, tj. 663.539,80
Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 19349/2018-2022);
rozhoduje v rámci veřejné zakázky dodávky
a služby pod názvem „Datové a hlasové služby
pro město Sedlčany“o výběru dodavatele, kterým
je WIA spol. s r. o.; IČO 26703297, s nabídkovou
cenou ve výši 1.032.144,00 Kč bez DPH; (v souboru výroků usnesení RM 19-350/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
Žádost FO, dosud trvale na ohlašovně Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264
01 Sedlčany, o poskytnutí přístřeší v byto-

▪
▪
▪

▪

▪

▪

vém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (RM 19-342/20182022).
Rada města Sedlčany povolila:
závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný
Kynologickým klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem
Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany, který se
uskuteční dne 14. září 2019 v areálu Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí, a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních předpisů (RM 19-344/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
návrh Zadávací dokumentace na stavební
práce k veřejné zakázce pod názvem „Městský
park Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM
19-348/2018-2022);
ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, pro výběr dodavatele
stavby pod názvem „Městský park Sedlčany“,
která bude pracovat ve složení: Ing. Jan Hárovník, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer,
pan Jiří Daněk a Ing. Martin Havel. Náhradníky
jsou Ing. Jiří Burian, Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing.
Aneta Šnellerová, Ing. Vojtěch Hlaváček a pan
Petr Vondráček, DiS. (v souboru výroků usnesení RM 19-348/2018-2022);
finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu,
FO, trvale bytem Příčovy, 264 01 Sedlčany, a to za
podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci
pod názvem „Turnaj přípravek dětí narozených r.
2012 a mladších (lední hokej)“ (v souboru výroků usnesení RM 19-351/2018-2022);

▪

▪
▪

▪

▪

finanční podporu ve výši 2.000,00 Kč subjektu, EDA cz, z. s., se sídlem Filipova č. p. 2013,
148 00 Praha 4, a to za podmínek uvedených
v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem
„Raná péče pro rodinu dítěte se zrakovým
a kombinovaným postižením s bydlištěm na
území města Sedlčany“ (v souboru výroků
usnesení RM 19-352/2018-2022);
finanční podporu ve výši 2.000,00 Kč subjektu, FO, trvale Sedlčany, 264 01 Sedlčany,
a to za podmínek uvedených v uzavírané
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „Příspěvek
na mezinárodní soutěže“ (v souboru výroků
usnesení RM 19-353/2018-2022);
jmenovat pana Bc. Ondřeje Vodňanského,
dosavadního pracovníka Úseku technické podpory, vedoucím samostatného Oddělení ICT,
a to s účinností dne 1. července 2019 (v
souboru výroků usnesení RM 19-355/20182022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat zadávací řízení na zajištění
nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce
k veřejné zakázce pod názvem „Městský park
Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM
19-348/2018-2022).
Rada města Sedlčany zřídila:
podle ustanovení § 109 odst. 2 za podpory § 102 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Oddělení ICT, a to s účinností dne
1. července 2019 (RM 19-354/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 20/2018-2022 DNE 24. ČERVENCE 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 ze dne 26. června 2019 (RM č. 19/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 20356/2018-2022);
zprávu o stavu, výsledcích hospodaření
a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2019)
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní
závěrky 30. června 2019 ve výši 145.702,87
tis. Kč, což představuje 50,41 % plnění schváleného předpokladu rozpočtu a rozpočtové
výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. června 2019

▪
▪

ve výši 106.334,49 tis. Kč, což představuje
36,90 % schváleného předpokladu rozpočtu
(RM 20-357/2018-2022);
rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského nám.
č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, o
zvýšení platby za obědy o 2,00 Kč/oběd, a to
v důsledku celoplošného zdražování potravin
a neudržitelnosti stávající ceny neměnné od
roku 2012 (RM 20-369/2018-2022);
Zprávu o průběhu stavby „Modernizace
přestupního terminálu Sedlčany“ (RM 20375/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
schválit Kupní smlouvu č. UZSVM/
SPB/5148/2019-SPBM uzavíranou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování

▪

▪
▪

státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím a městem Sedlčany, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického
podílu ve výši id. ¼ pozemku parc. č. 332/4
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za kupní cenu
10.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM
20-358/2018-2022);
schválit Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SPB/5301/2019-SPBM uzavíranou mezi
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ pozemku
parc. č. 332/2 v k. ú. a obci Sedlčany (chodník
v ulici Sedlecké); (v souboru výroků usnesení
RM 20-358/2018-2022);

▪
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▪

schválit prodej nemovitosti č. p. 85 v ulici
Nádražní v Sedlčanech (objekt k bydlení),
a to vybrané uchazečce, trvale bytem Prosenická Lhota, která v rámci zveřejněné
soutěže (tzv. obálková metoda) podala nejvyšší nabídku v částce 4.909.000,00 Kč (RM
20-359/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
ukončení smluvního vztahu o pronájmu části pozemku parc. č. 1084/25 v k. ú.
a obci Sedlčany, tj. předzahrádka v lokalitě
Na Severním sídlišti u provozovny č. p. 1153,
a to Dohodou smluvních stran ke dni 24.
července 2019. Poměrné nájemné za užívání pozemku bude uhrazeno pouze ke dni
30. června 2019 (RM 20-360/2018-2022);
Dodatek k dříve uzavřené Nájemní smlouvě na pronájem souboru nemovitostí (areál
bývalého koupaliště), kterým se mění doba
užívání z neurčité na dobu určitou, tj. do
31. prosince 2024 s tím, že ostatní ujednání uzavřené Nájemní smlouvy zůstávají beze
změny (RM 20-361/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024308/1 (Sestrouň)“,
mezi městem Sedlčany, jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako
budoucím oprávněným, jejímž předmětem
je právo zřídit věcné břemeno na pozemku
ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 740/1
v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení kNN pro č. parc. 601/1 v k. ú. Sestrouň.
Za zřízení věcného břemene bude městu
Sedlčany, jako budoucímu povinnému vyplacena jednorázová náhrada ve výši 5.000,00
Kč (včetně DPH); (RM 20-362/2018-2022);
uzavření krátkodobé Smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání mezi městem
Sedlčany, jako pronajímatelem a firmou HSF
Systém, a. s., se sídlem Lihovarská 689/40A,
718 00 Ostrava – Kunčičky, jako nájemcem.
V souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, se jedná o pronájem prostor v objektu č. p. 160 v ulici Tyršova
v Sedlčanech (I. patro), a to na dobu určitou
ode dne 2. srpna 2019 do dne 30. srpna
2019 za jednotkovou cenu ve výši 670,00 Kč/
m2/rok (RM 20-363/2018-2022);
uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování
v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 4/IV. patro), a to s FO, trvale bytem
Sedlčany, 264 01 Sedlčany, na dobu určitou,
tj. od 1. srpna do 31. října 2019 (RM 20364/2018-2022);

▪

▪

▪

▪

▪

města Sedlčany o vyhlášení zámě▪ru Nařízení
zadání zpracování lesních hospodářských

osnov č. 1/2019, a to pro Zařizovací obvod
Sedlčany – jih, tvořící katastrální území Chválov, Klučenice, Kojetín u Petrovic, Kosobudy,
Koubalova Lhota, Mašov, Milešov nad Vltavou, Mokřany u Nechvalic, Obděnice, Orlické
Zlákovice, Planá u Klučenic, Podskalí, Porešín,
Přední Chlum, Voltýřov, Zadní Chlum a Žemličkova Lhota (v souboru výroků usnesení RM
20-365/2018-2022);
přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny
Sedlčany, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt
použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací
listiny. Celková hodnota darů je 47.578,65 Kč
(234 svazků, z toho 232 knih a 2 audioknihy);
(RM 20-367/2018-2022);
nákup hasičského vozidla Mercedes-Benz
811D pro zásahovou jednotku JPO V Sestrouň,
které je ve stavu k okamžitému využití při případném zásahu na likvidaci mimořádné situace a to dle akceptované nabídky na koupi vozidla za cenu 265.000,00 Kč včetně DPH (RM
20-368/2018-2022);
dle předložených cenových nabídek, uzavření smluvního ujednání na práce technického
dozoru investora na investiční akci „Městský
park Sedlčany“ s uchazečem, Ing. Karlem Pelantem, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p.
72, 264 01 Sedlčany, IČO 71267921, za cenu
38.750,00 Kč bez DPH (RM 20-371/20182022);
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na akci „LAS Taverny – umělé dráhy, sektory“
se subjektem VYSSPA Sports Technology s. r.
o., sídlem Skladová č. p. 6, 326 00 Plzeň, IČO
27967638. Předmětem tohoto Dodatku je
změna v předmětu Smlouvy a ceny díla (RM
20-372/2018-2022);
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ se subjektem 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p.
971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793. Předmětem tohoto Dodatku je změna doby plnění díla
(RM 20-373/2018-2022);
poskytnutí dotace z příslušné kapitoly
5. „Ochrana a bezpečnost“, subkapitoly „Hasiči“, rozpočtu města Sedlčany na rok 2019,
a to ve výši 20.000,00 Kč žadateli SDH Sestrouň, se sídlem Sedlčany, Sestrouň č. p. 10,
264 01 Sedlčany; IČO 75106761, za účelem
podpory hasičského dorostu a nákupu reprezentativních uniforem pro členy jednotky (RM
20-376/2018-2022);
návrh Programu jednání Rady města Sedlčany na období druhého pololetí roku 2019, kterým jsou stanoveny termíny jednání a hlavní
nosná programová témata a dále návrh před-

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

běžných termínů veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, který sestavil, předložil
a aktualizoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany (RM 20-378/2018-2022);
žádanou úpravu povrchu (redukci zeleně) v prostou identifikovaném Žádostí č. j.:
ST/14955/2019, a to za účelem benefičního
koncertu, který pořádá Sedlčanská iniciativa
reGENERACE z. s. dne 24. srpna 2019 v čase
od 14 hodin v areálu parku Na Červeném
Hrádku u Sedlčan. Úpravu zeleně provedou
Sedlčanské technické služby, s. r. o. (RM 20379/2018-2022);
záměnu akce uvedené pod názvem „Solopysky – výměna původních řadů 1. část“ ve
schváleném rozpočtu města Sedlčany pro
rok 2019, Příloha č. 3 „Obnova a oprava vodohospodářského majetku“, za akci pod názvem „Ulice Růžová, výměna vodovodního
a kanalizačního řadu“, a to z důvodu vyšší míry
potřebnosti (v souboru výroků usnesení RM
20-374/2018-2022);
výběr zhotovitele na akci „Ulice Růžová,
výměna vodovodního a kanalizačního řadu“,
kterým je 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100
00 Praha 10 (v souboru výroků usnesení RM
20-374/2018-2022);
finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu, FO, Sedlčany, 264 01 Sedlčany, a to za podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci
pod názvem „Mistrovství ČR juniorů a dorostu
v klasickém silovém trojboji“ (v souboru výroků usnesení RM 20-377/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala:
Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru
zadání zpracování lesních hospodářských osnov č. 1/2019 (v souboru výroků usnesení RM
20-365/2018-2022);
předchozí souhlas zřizovatele s přijetím
účelového daru dvou kusů pylonových keramických tabulí (Triptych) v hodnotě daru výši
46.803,00 Kč pro 1. základní školu Sedlčany, se
sídlem Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to od dárce SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech,
z. s. (RM 20-366/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
o zadání prací veřejné zakázky na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany
– pomůcky“ firmě Vybavení škol, s. r. o., IČO
04514394, za cenu 885.154,00 Kč bez DPH,
1.071.036,34 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 20-370/2018-2022);
o zadání prací akci pod názvem „Ulice Růžová, výměna vodovodního a kanalizačního
řadu“ firmě 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971,
100 00 Praha 10, za cenu 399.999,00 Kč bez
DPH (v souboru výroků usnesení RM 20374/2018-2022).

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 24. července 2019 (RM č. 20/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 21380/2018-2022);
sdělení smluvního dodavatele stavby
„LAS Taverny – umělé dráhy, sektory“, tj.
obchodní společnosti VYSSPA Sports Technology s. r. o., se sídlem Skladová č. p. 6,
326 00 Plzeň; IČO 27967638, doručené
na Městský úřad Sedlčany dne 5. srpna
2019 (v souboru výroků usnesení RM 21386/2018-2022);
přednesenou Zprávu z kontrolního dne č.
13 stavby „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, a to v plném rozsahu bez
připomínek (RM 21-390/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
výsledky výběrového řízení na pojištění
majetku a odpovědnosti města Sedlčany,
které pro město Sedlčany zpracoval Ing.
Petr Dvořák, pojišťovací zprostředkovatel
Captus, s. r. o., se sídlem Veverkova 721/28,
170 00 Praha 7 – Holešovice (v souboru výroků usnesení RM 21-381/2018-2022);
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti“ uzavíranou mezi Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizací; IČO 00066001,
se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská
č. p. 11, 150 21, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím
povinným, jejíž předmětem je právo zřídit
věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví
Středočeského kraje a správě Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace,
parc. č. 3051/10 v k. ú. a obci Sedlčany,
a to za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav přípojky vody pro sportovní areál.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou
náhradu ve výši 3.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 21-385/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
uzavřít Smlouvu na pojištění majetku
a odpovědnosti města Sedlčany v pojistných podmínkách nejvýhodnější nabídky
od subjektu Pojišťovna VZP, a. s., se sídlem
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká
republika; IČO 27116913, s dobou trvání
pojistné doby na tři roky, a to za dalších, ve
smluvním ujednání uvedených, podmínek
pro běžné pojistné dle zvolené frekvence
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plateb, které činí se zápočtem obchodní
slevy a slevy za dobu pojištění 291.444,00
Kč/rok (v souboru výroků usnesení RM 21381/2018-2022);
o výběru dodavatele veřejné zakázky
na stavební práce „Městský park Sedlčany“, kterým je Gardenline, s. r. o., IČO
27263827, který předložil nabídkovou cenu
ve výši 8.948.932,00 Kč bez DPH (v souboru
výroků usnesení RM 21-387/2018-2022);
o zadání prací na akci „Opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany – fasáda
garáže“ firmě KPS stavby, spol. s. r. o.; IČO
24816752, za cenu 148.745,00 Kč bez DPH,
tj. 179.981,45 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 21-388/2018-2022);
o zadání prací na akci „Bezbariérový přístup na rehabilitace (plošina)“ firmě ALTECH, spol. s. r. o.; IČO 46344861, za cenu
188.000,00 Kč bez DPH, tj. 227.480,00 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 21389/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlasné
stanovisko:
města Sedlčany, a to v postavení vlastníka vodovodu „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ (město Sedlčany), ve prospěch obce Kosova Hora k záměru napojení
budoucího lokálního vodovodu místních
částí obce Kosova Hora, tj. osady Dohnalova Lhota a Janov pro zásobování obyvatel
uvedených osad pitnou vodou (RM 21382/2018-2022);
města Sedlčany ve prospěch Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., se sídlem Kosova Hora č. p. 338, 262 91 Kosova
Hora; IČO 00107956, k záměru napojení
komplexu Zemědělské farmy Janov (areál)
na uvedený „Přivaděč pitné vody Benešov
– Sedlčany“ pro budoucí zásobování uvedené farmy pitnou vodou (RM 21-383/20182022);
s postupem jednání pověřené komise
a k výsledku jednání pověřené komise dle
Protokolu o 1. jednání komise ze dne 6. srpna 2019, a to v rámci veřejné zakázky na stavební práce „Městský park Sedlčany“, a to
v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v souboru
výroků usnesení RM 21-387/2018-2022);
s objednáním na vypravení dvou jízd parních vlaků na trati Benešov – Olbramovice
– Sedlčany a zpět, a to za účelem podpory programu vyšší míry důstojnosti oslav
125. výročí tratě Sedlčany – Olbramovice
(RM 21-391/2018-2022).
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Rada města Sedlčany vyjádřila podporu:
veškerým aktivitám provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti MEDITERRA - Sedlčany, s. r. o., se
sídlem Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČO 26429683, ve věci udělení výjimky z dopadu regulačních omezení, a to za
účelem a s cílem zachování stávajícího
rozsahu služeb a ostatních výkonů i struktury poskytované a přislíbené ambulantní
péče, činěným v rámci řízení u Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR, a to písemností
zasílanou z úrovně starosty města Sedlčany (RM 21-384/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
investic, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany zveřejnil záměr zřídit
věcné břemeno – přípojka vody pro sportovní areál na dotčeném pozemku parc. č.
3051/10 v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru
výroků usnesení RM 21-385/2018-2022).
Rada města Sedlčany požádala:
smluvního dodavatele stavby „LAS Taverny – umělé dráhy, sektory“, tj. obchodní společnost VYSSPA Sports Technology
s. r. o., se sídlem Skladová č. p. 6, 326 00
Plzeň; IČO 27967638 o doplnění Změnového listu označeného „XX“ o konkrétní
položky víceprací a méněprací, a to dle
rozpočtu, který je součástí Zadávací dokumentace (v souboru výroků usnesení RM
21-386/2018-2022).
Rada města Sedlčany pověřila pana Ing.
Miroslava Hölzela, starostu města:
uzavřením Smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti, a to s vybraným
nejvýhodnějším poskytovatelem služby, společností VZP, a. s., IČO 27116913
(v souboru výroků usnesení RM 21381/2018-2022);
uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci
„Městského parku Sedlčany“ s vybraným
zhotovitelem, kterým je dodavatel Gardenline, s. r. o.; IČO 27263827 (v souboru
výroků usnesení RM 21-387/2018-2022);
objednáním prací na akci „Opravy
a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany –
fasáda garáže“ u vybraného dodavatele
KPS stavby, spol. s. r. o.; IČO 24816752
(v souboru výroků usnesení RM 21388/2018-2022);
objednáním prací na akci „Bezbariérový přístup na rehabilitace (plošina)“ u vybraného dodavatele ALTECH, spol. s. r. o.;
IČO 46344861 (v souboru výroků usnesení RM 21-389/2018-2022).
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RŮZNÉ

LEPŠÍ BÝT PŘIPRAVENI, NEŽ PŘEKVAPENI - LETNÍ TURISTICKÁ
SEZÓNA OČIMA BRIGÁDNÍKŮ „ÍČKA”
Letošní hlavní letní turistická sezona pomalu ale jistě směřuje ke svému konci. A to,
jak to zatím vypadá s návštěvností sedlčanského turistického informačního centra, se
dozvíte na následujících řádcích.
Statistiky o celkových počtech návštěvníků
pro tentokrát ale necháme stranou, jelikož
kompletní údaje o návštěvnosti stejně budou známy až s koncem kalendářního roku.
Nyní se tedy pokusíme nastínit, jaké vzorce
v chování, stereotypy, lze u návštěvníků vypozorovat.
I když je den jako stvořený pro výlet
a nejeden by řekl, že se u nás v íčku tzv. dveře netrhnou, opak je pravdou. Stává se, že
i v takový den je u nás klid a zavítá k nám
jen několik návštěvníků. Naopak jindy, i přes
nepříznivou předpověď počasí hlásící propršený den, je v infocentru rušno již od rána až
do odpolední zavíračky.
Jednou se návštěvníci trousí postupně
během celého dne, jindy je zase nějakou

chvíli klid a pak se do infocentra najednou
doslova nahrne několik skupinek turistů
naráz. Nemluvě pak o tom, když infocentrum navštíví dětský tábor. Vtrhne-li dvacet
i třicet malých táborníků do íčka, je nutné,
abychom zde byli připraveni minimálně ve
dvou, abychom přiměřeně rychle dokázali obsloužit všechny zákazníky a zároveň
si stihli zapisovat prodané zboží do denního vyúčtování, což je důležité nejen pro
přehlednost o tom, kolik se čeho prodá,
ale i pro kontrolu, zda odpovídá množství
prodaného zboží tržbám.
V době kolem oběda k nám přichází turisté zejména s dotazy, kde se u nás v Sedlčanech dobře najíst. Jinak jsou jejich otázky
směřovány zejména na to, co by si rozhodně
neměli nechat ujít během jejich návštěvy našeho regionu či si přichází zakoupit turistické
suvenýry.
V průběhu léta jsme vypozorovali, že
nejvíce turistů nás navštíví během pondě-

lí a úterý. S postupem týdne počty klesají,
mírně se však zase zvyšují o sobotách. Rovněž se domníváme, že letošní sezona bude
v porovnání s předchozími lety co do celkové návštěvnosti slabší. Na závěry je ale ještě
příliš brzy. Před námi je babí léto, podzim,
a to je rovněž období, které vybízí k výletům.
A tak jsme zvědaví, kolik turistů si k nám ještě během letošního roku najde cestu. Ať už
jich ale bude jakýkoliv počet, my zde budeme vždy s nadšením připraveni v plné síle.
Za tým brigádníků Petra Hochová

SPORT, VĚDA A UMĚNÍ V TERÉNU ANEB GaSOŠE STUDENTI V AKCI
Konec i začátek školního roku už tradičně
patří terénním kurzům a škole v přírodě. I letos v červnu chodby budovy GaSOŠE Sedlčany výrazně utichly, studenti vyššího gymnázia
a obchodní akademie totiž opustili své třídy
a vyrazili na týdenní odborné kurzy do terénu. Každý si mohl vybrat podle svého zájmu
a nabídka byla opravdu pestrá. Sporty, turistika, historie, výtvarné dílny, biologie, jazyky,
a dokonce i biochemie a účetnictví.
Většina kurzů probíhala v krásné přírodě,
nejčastěji u vody. Studenti třetích ročníků
gymnázia a druhého ročníku obchodní akademie tradičně vyrazili na sportovní kurzy na
jih Čech. Černá v Pošumaví hostila zájemce
o kurz windsurfingu, po Vltavě putovala celý
týden další parta na kánoích z Vyššího Brodu do Boršova. A ti, co se nechtěli zaměřit
na konkrétní sport, zvolili tzv. univerzální kurz
s ubytováním na zámku Rožmberk a v průběhu týdne si vyzkoušeli pěší turistiku, rafty, kánoe, kolo či inline bruslení.
I další dva kurzy se odehrávaly poblíž řeky
Vltavy. Až na Mělnicko se letos vypravili zájemci o historii. Prohlédli si soutok Vltavy s Labem, navštívili zámek v Mělníku a Veltrusech,
vydali se na starobylý hrad Kokořín. Malebná
Častoboř u Sedlčan už po několikáté poskytla
zázemí jazykovému kurzu. Angličtinu, němčinu, ruštinu tu studenti vstřebávali zábavnou

formou her, písniček, tance a divadla . Došlo
také na ochutnávku španělštiny a samozřejmě
nechybělo koupání v řece a večerní táborák.
Jak jinak než v přírodě se odehrával i biologický kurz, letos v areálu školicího střediska AV
ČR, který se nachází na okraji národní přírodní
rezervace Mohelenská hadcová step, na břehu řeky Jihlavy v okrese Třebíč. Pod vedením
odborných biologů probíhaly exkurze do oblasti stepi, do lesů či k vodě, kde si mladí nadšenci pro biologii mohli sáhnout na některé
pro ně dosud neznámé druhy dřevin a bylin,
setkali se s ledňáčkem a krutihlavem, užili si
večerní odchyt raků. Do přírodního prostředí
byl situován i výtvarný kurz, který se uskutečnil letos již potřetí v nedalekém lomu Bořená
Hora u Štětkovic. Týdenní pobyt v přírodě nabídl nespočet možností pro výtvarné aktivity,
na které v průběhu roku ve škole není čas a ani

prostor. Malbu na tělo i na sklo, fotografování,
zdobení textilu a tvorbu bižuterie.
Nutno zmínit, že i školní prostory poskytly
prostor pro dva odborné kurzy. V budově GaSOŠE se scházeli účastníci ekonomicko-účetního kurzu. Kromě účtování na PC v účetním
programu se zabývali tvorbou reklamy na
letní dovolenou a absolvovali besedu s místní
podnikatelkou. Chemickou laboratoř obsadili
zájemci o biochemický kurz, kteří si vyzkoušeli
dvě výtvarné techniky založené na chemických procesech. Kyanotypii neboli modrotisk,
sloužící k vytváření obrazu z negativu a galvanoplastiku, zcela novou techniku, která umožňuje galvanické pokovování přírodnin.
A na co se mohou studenti GaSOŠE těšit
v září? Studenti prvních ročníků - nováčci v primě, v 1.G a 1.OA, ale také studenti kvinty zahájí docházku adaptačním kurzem hned první
zářijový týden. Tato škola v přírodě, jejímž cílem je seznámit se s novými spolužáky, učiteli
a předměty, probíhá už tradičně. Změnou
oproti loňskému roku je ale nové prostředí,
kurz se poprvé uskuteční v rekreačním střediskuI U Candáta na břehu slapské přehrady –
na Oboze. Tam se také odehraje úplná novinka letošního školního roku – třídenní jazykový
kurz pro kvartu, na který obdrží pozvání i žáci
devátých tříd základních škol v Sedlčanech.
GaSOŠE Sedlčany

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Dne 19. září můžete navštívit slavnostní
vernisáž výstavy Sedlčany - město výročí,
která se koná v Městském muzeu a potrvá
až do 24. listopadu 2019.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

ZÁŘÍ 2019

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

do 15.9. VÝSTAVA „KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ...”
od 19.9. - 24.11. VÝSTAVA „SEDLČANY - MĚSTO VÝROČÍ”
od 6.9. - 2.10. VÝSTAVA „KDO MALUJE, NEZLOBÍ ANEB ARTETERAPIE PO SEDLČANSKU”
od 3.9. - 16.10. VÝSTAVA „KVĚTINY, LOUKY, LES”

DALŠÍ AKCE
ÚT 3.9. od 18 hod.
ST 4.9. od 17 hod.
PÁ 6.9. od 20 hod.
SO 7.9. od 18 hod.
SO 7.9. od 20 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY „KVĚTINY, LOUKY, LES”
HAJÁNEK
NA STŘEŠE
OLD TIMERS JAZZ BAND PRAHA
ZELENÁ KNIHA

................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
....... KONCERT ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
.......................................................... KINO

PO 9.9. od 10 hod.
ST 11.9. od 17 hod.
ČT 12.9. od 19.30 hod.
PÁ 13.9. od 18 hod.
PÁ 13.9. od 20 hod.
SO 14.9. od 9 hod.
SO 14.9. od 15 hod.
SO 14.9. od 20 hod.

LÁTKOVÁNÍ, MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
HAJÁNEK
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE - JIŘINA BOHDALOVÁ
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
BÍLÝ BÍLÝ DEN
ZA KRÁSAMI PODZIMU DO BÍLÝCH SKAL
NETRADIČNÍ SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ
ŽENY V BĚHU

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
...................................... ZÁBAVNÝ POŘAD
................................................... PRO DĚTI
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
................................................. FOTBÁLEK
.......................................................... KINO

PO 16.9. od 10 hod.
ST 18.9. od 17 hod.
ČT 19.9. od 18 hod.
ČT 19.9. od 19.30 hod.
PÁ 20.9. od 13.30 hod.
PÁ 20.9. od 18 hod.
PÁ 20.9. od 20 hod.
SO 21.9. od 10 hod.
SO 21.9. od 20 hod.
NE 22.9. od 9.30 hod.
NE 22.9. od 15 hod.

ZABALTE SI KUFRY, ODLÉTÁME
HAJÁNEK
VERNISÁŽ VÝSTAVY „SEDLČANY - MĚSTO VÝROČÍ”
ČARODĚJKY V KUCHYNI
HRAJEME DESKOVKY
VOLNÝ ČAS - CO S NÍM?
DIEGO MARADONA
ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
125. VÝROČÍ ŽELEZNICE OLBRAMOVICE-SEDLČANY
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
.......................... DIVADLO - PŘEDPLATNÉ
................................... PRO DĚTI A RODIČE
........................................ DISKUSNÍ KLUB
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
......................................... OSLAVY VÝROČÍ
.......................................................... KINO

PO 23.9. od 10 hod.
ST 25.9. od 17 hod.
ST 25.9. od 19.30 hod.
ČT 26.9. od 19.30 hod.
ČT 26.9. od 20 hod.
PÁ 27.9. od 15 hod.
PÁ 27.9. od 20 hod.
SO 28.9. od 9 hod.
SO 28.9. od 20 hod.
NE 29.9. od 15 hod.

MOTÝLÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
HAJÁNEK
DAGMAR PECKOVÁ
SNY VE VEGAS
SPALOVAČ MRTVOL
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
LETNÍ HOKEJ
VÁCLAVSKÝ VÝŠLAP (start u kašny na nám. T.G.Masaryka)
ZATOULANÝ /SAUVAGE/
VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
....................................... TRAVESTI SHOW
.......................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO
.................................................. POHÁDKA

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 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

Sobota 7. září v 18 hod.

KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

Každoroční tradiční koncert, který uvádíme pod názvem „Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek“ se uskuteční v krásném prostředí sálu zámku Červený Hrádek. Tento koncert je
věnován památce barona Jana Mladoty – bývalého majitele
zámku - a je naplněn swingovou a jazzovou hudbou. Letos uvítáme kapelu

OLD TIMERS JAZZ BAND PRAHA
Toto hudební uskupení vzniklo v roce 1968 a svým projevem
stylově navazuje na hru neworleánských veteránů a stejně
jako oni hraje převážně improvizovaný jazz se silně emotivním
nábojem a srdečností sobě vlastní.
Účinkují:
Josef Krajník - trubka, zpěv, vedoucí
Rudolf Musil - klarinet, soprán a tenor saxofon, zpěv
Jaroslav Zelený - trombon, zpěv
Antonín Šturma - banjo, el. kytara
Pavel Šlosar - kontrabas
Petr Zimák - bicí nástroje
Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 19. září v 19.30 hod.

DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na první představení
letošního předplatitelského cyklu divadla,
kterým je komedie kanadské autorky C. Smithové

ČARODĚJKY V KUCHYNI

Co se stane, když osud svede dvě kuchařky, které se dlouhá
léta nenávidí, do jedné televizní kuchařské show? Jedna vaří
francouzskou kuchyni a ta druhá kuchyni domácí. Stanete se
svědky jakoby živého natáčení a dokonce můžete ochutnat,
co si obě naservírují. Dámy se nešetří ani v případě, když jde
o přímý přenos. Dojde nakonec ke smíření? … Na konci nás
čeká překvapivé rozuzlení.
Hrají: M. Dolinová, S. Pogodová/V. Žilková, V. Navrátil, L. Ondřej,
M. Duchek
Vstupné: 290 Kč.
Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Čtvrtek 12. září v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na hudebně-zábavný pořad

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Večerem provází Václav D. Kosík
a hlavní protagonistkou je skvělá herečka

JIŘINA BOHDALOVÁ.
O hudební složku večera se postará oblíbený zpěvák

BOHUŠ MATUŠ.
Uvádí Agentura NELLY.
Vstupné: 340 Kč.
Délka představení cca 95 minut bez přestávky.

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2019
Čtvrtek 26. září v 19.30 hod.

Středa 25. září v 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

KONCERT

Po úspěšných podzimních galakoncertech tzv. vážné hudby,
kdy jsme v Sedlčanech uvítali předloni Štefana Margitu a vloni
Evu Urbanovou, jsme připravili podobný GALAKONCERT zařazený do Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Opět vystoupí
špičková umělkyně, dlouhodobá pěvecká stálice, která s úspěchem účinkovala na nejprestižnějších světových podiích a svojí návštěvou poctí i Sedlčany. Je jí jedinečná operní pěvkyně

DAGMAR PECKOVÁ
Je to koncert plný známých skladeb vynikajících skladatelů,
jakými byli například Brahms, Dvořák, Bizet, Janáček, v provedení skvělé pěvkyně za doprovodu renomovaného brněnského ansámblu Moravské klavírní trio. Toto špičkové hudební
seskupení účinkuje ve složení:
Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello
Vstupné: 490 až 590 Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

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

,,SNY VE VEGAS“

Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolores, Cathrin,
Stacey a Giny (v civilu však pánové Lukáš, Martin, Honza a Jirka) již tradičně přijíždí s novým pořadem. Přijďte se přesvědčit
o tom, že i když s námi život někdy dokáže pořádně zamávat,
a ne vždy je úplně jednoduché, na to abychom si splnili své
sny není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se
odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít za tím, o čem
jste tak dlouho snili. Jiřina celý život snila o tom, že se prosadí
jako hvězda hudební show v Las Vegas. Místo toho ale pracuje
jako uklízečka a svůj život věnovala dětem a manželovi, který
ji na stará kolena opustil pro mladší milenku. Po šedesátce se
už těžko prosadí, svůj žal zapíjí alkoholem a vzpomíná na to,
jaká byla dřív. Dokáže se oprostit od stereotypu a jít za tím,
o čem vždycky snila? Žijeme jednou, a nikdy není pozdě začít
s tím, na co jste dříve neměli odvahu. Žijme teď a tady, žijme
pro současnost a pro své sny.
Vstupné: 290 Kč v předprodeji a 310,- Kč na místě konání.
Délka představení cca 105 minut + přestávka.

Foto: Ilona Sochorová

Neděle 29. září v 15 hod.

PRO RODIČE A DĚTI

Známe mnoho příběhů ze zvířecí a hmyzí říše, všichni si vzpomeneme na krásná dobrodružství Ferdy Mravence, Včelky Máji,
Krtečka nebo třeba Krysáků a Divadlo Za2 k vám přichází s dalším hrdinou střevlíkem Pepou, ve zbrusu nové pohádce

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
Střevlík Pepa, je další hmyzí postavička, která si vás získá svým
vtipem, chytrostí, odvahou a smyslem pro čest. Pepa žije na
louce u Černého lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí.
Od té chvíle se stanete svědky vzrušujícího putování, budete
se smát popletenému brouku Jimovi, který na louku zabloudil
z daleké ciziny, se zatajeným dechem budete čekat, zdali Pepa
unikne zlému sršni Karlovi a jak dopadne setkání s datlem Herbertem, kterému ale všichni říkají Růžena?
Pepa na cestě za štěstím zažije ještě mnohá podivuhodná setkání a dobrodružství a ptáte-li se, jestli štěstí najde, přijďte
se podívat na naši novou výpravnou pohádku s krásnými písničkami.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2019
TANEČNÍ KURZY

VÝSTAVA

KDJS ve spolupráci s TANEČNÍ ŠKOLUo RŠ připravili novinku
letošní sezony – dva nové taneční kurzy určené (nejen)
dospělým zájemcům o tanec.

První výstava nové kulturní sezony nese název

KVĚTINY, LOUKY, LESY
Svá díla nám představí náš domácí sedlčanský autor

LADY LATÍNO

– je kurz zaměřený na výuku latinsko-amerických tanců v sólové úpravě pro ženy. Je tedy určen pro slečny a dámy, které se
chtějí naučit tančit základní kroky a variace do tanců samba,
chacha, rumba...
Kurz obsahuje 10 hodinových lekcí a bude se konat v KDJS
Sedlčany 10 nedělních podvečerů v době od 18.00 do 19.00
hodin. Začínáme 6.10.2019 a cena kurzovného na osobu je
1 000 Kč.

ZÁKLADNÍ KURZ
SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO DOSPĚLÉ

– je kurz určený úplným začátečníkům i všem, kteří si chtějí oživit základní kroky do standardních i latinsko-amerických
tanců.
Kurz obsahuje 10 lekcí a bude se konat v KDJS Sedlčany 10
nedělních večerů v době od 20.00 do 21.45 hodin. Začínáme
6.10.2019 a cena kurzovného za pár je 2 000 Kč.

STANISLAV KADLEC.
Výtvarné činnosti se věnuje již mnoho let. Narodil se v Příbrami v roce 1951, do svých 22 let žil v Jincích a v Sedlčanech žije
a tvoří od roku 1973.
Autor o sobě napsal: „Celý život se učím od mnohých malířů,
to co mne zajímá je hlavně dojem a intuitivní pojetí. Snažím se
zachytit vnitřní aspekt přírody - světlo v ní. Budou vystaveny
hlavně nové obrazy za poslední dva roky i některé starší. Větší
prostor než doposud dostanou květiny ať už ve formě klasické
jako zátiší či jako součást přírody.“
Vernisáž se koná v úterý 3. září 2019 od 18.00 hodin. Na
vernisáži v Koncertním sále KDJS zahraje sám autor i několik
vlastních klavírních improvizací a zve návštěvníky na vernisáž
a k zhlédnutí svých obrazů. Výstava trvá do 16. října 2019.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při
každé večerní kulturní akci.

Zájemci o přihlášení do kurzů se mohou hlásit na mailové adrese tanecniskolars@gmail.com
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SI UŽÍT SKVĚLOU ATMOSFÉRU
A RADOST Z POHYBU.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ŘÍJEN 2019
ČT 3. 10. JAKUB SMOLÍK s kapelou

Koncert

ST 9. 10. ČTENÍ KE KAFI				
		
Předplatné slova, hudby a poezie
ČT 10. 10. PARDÁL - Divadlo UNGELT			
		
Divadlo mimo předplatné
ÚT 15. 10. BIG BAND ÚH AČR a Josef LAUFER		
		
Koncert
SO 19. 10. ROCK´N´ROLLOVÝ VEČÍREK			
		
Koncert + taneční večer
ČT 24. 10. 1 + 1 = 3 … ANEB JAK TO TEDY BYLO
ANTONÍNE ?		
Předplatné cyklu divadla
SO 26. 10. ROBERT FULGHUM JE OPRAVÁŘ OSUDŮ
		
Scénické čtení - beseda
PO 28. 10. KRKONOŠSKÉ POHÁDKY			
		
Pohádka pro děti a rodiče
29.-31. 10 “ŠEDESÁTKY“				
			
Divadlo mimo předplatné

DÁLE PŘIPRAVUJEME
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert)
… NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR (divadlo)
KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA a G&B (koncert)
ZAHRADNÍ SLAVNOST (divadlo)
BLUE ORCHESTRA (koncert)
NA SPRÁVNÉ ADRESE (divadlo)
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti)
DOPISY OLZE (poetický večer)
STRAHOVANKA (koncert)
VODNÍK ČESÍLKO (pořad pro děti)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert)
VÁNOČNÍ KONCERT ZÁBOJ A ZÁBOJÁČEK (koncert)
NEZMAŘI (Vánoční koncert) ….

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 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.

pátek 6. září ve 20 hod.

pátek 27. září ve 20 hod.

film Česko, Slovensko – drama, komedie (2019), rež. J. Mádl, 97 min.

film ČR – dokument, kom.,sport. (2019), rež. T. Bojar, R. Kohoutová, 75 min.

NA STŘEŠE

Na střeše je příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme. Pokud
máte parťáka, může být život zatracence, kterého nikdo nechce,
docela zábavný. Hrají A. Švehlík, Duy Ahn Tran, V. Dyk a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 7. září ve 20 hod.

ZELENÁ KNIHA

film USA – drama, komedie, roadmovie (2019), rež. P. Farrely, 130 min.

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga
má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho
proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Hrají V. Mortensen, M. Ali a další.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 13. září ve 20 hod.

BÍLÝ BÍLÝ DEN

film Island – drama (2019), rež. H. Palmason, 109 min.

V odlehlém islandském městečku se bývalý policista vyrovnává
s tragickým úmrtím své ženy. Smíření komplikuje zpráva, že jeho
milovaná vedla ještě tajný život. Ingimundur nemůže jít dál, dokud nezjistí pravdu. Jeho zármutek se s rostoucím napětím mění
v posedlost, která ohrozí jeho i jeho blízké. Hrají: I. Sigurösson,
I. Mekkin a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 14. září ve 20 hod.

ŽENY V BĚHU

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 20. září ve 20 hod.

DIEGO MARADONA

film GB – dokument, sport., životopisný (2019), rež. A. Kapadia, 130 min.

Diego je usměvavý kluk, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel
potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fanatický obdiv
a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc
pod masku Maradony.
Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.
sobota 21. září ve 20 hod.

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

film ČR – černá komedie(2019), režie V. Michálek, 100 min.

Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se
hra na URNU stala únikem z nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou
jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat.
Hrají O. Kaiser, K. Hádek, M. Hádek, J. Vyorálek, A. Kameníková,
M. Ruppert a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

LETNÍ HOKEJ

DVD prem.18.7.19

V létě 2017 se mladí hokejisté z východočeského Náchoda vypravili do dalekého Maroka, kde je čekal rozhodně nejzábavnější tréninkový kemp jejich dosavadní kariéry. Nepřijeli sem totiž jenom
hrát hokej, ale hlavně se zblízka seznámit s místními lidmi a jejich
způsobem života. O několik měsíců později zase hokejisté z marockého Salé zamířili do České republiky, aby tu v obrácené podobě zažili to samé. Výsledkem je živý dialog dvou rozdílných kultur.
Naučili se Češi v Maroku smlouvat? Potvrdili tu pověst hokejové
velmoci? Sehnali Maročané v Čechách maso halal? Pochopili tu,
co je to ofsajd?
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 28. září ve 20 hod.

DVD prem. 18.7.19

ZATOULANÝ /SAUVAGE/

film Francie – drama (2019), rež.C. Vidal-Naquet, 99 min.

Muži jsou pro Léa zaměnitelní stejně jako dny, jimiž se protlouká.
Jediným opěrným bodem je pro dvaadvacetiletého mladíka přítomnost – prodává se na ulici, nemá, kde by složil hlavu a únik mu
dokážou poskytnout jen drogy. Nechodí s klienty, aby si vydělal peníze, nýbrž aby si na pár okamžiků užil blízkost a teplo těl, která má
uspokojit. Hraje F. Matiraud, E. Bernard, N. Dibla a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 22. září v 15 hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

film USA – dobrodružný, animovaný (2019), rež. D. DeBlois, 104 min.

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka.
Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu
lidskodračího společenství, v němž by se všichni mohli ukrýt.
Najdou ho? A najdou ho včas?
Vstupné 90 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 26. září ve 20 hod.

SPALOVAČ MRTVOL

film ČSSR – psychologický (1968), rež. J. Herz, 96 min.

Filmový klub zahájí další sezonu čerstvě restaurovanou verzí
jednoho z nejvýznamnějších českých filmů. Spalovač mrtvol je
adaptací stejnojmenné novely spisovatele Ladislava Fukse, která v žánru psychologické grotesky rozehrává přerod obyčejného
muže v psychopatického vraha. Karel Kopfrkingl je zaměstnancem krematoria, ale jinak vede šťastný a klidný život s manželkou a dětmi. Stálá přítomnost smrti ho však pohlcuje natolik, že
se nechává ovlivnit sílící nacistickou propagandou.
Film Spalovač mrtvol, který patří k nejvýraznějším snímkům režiséra Juraje Herze, poskytl mimořádnou hereckou příležitost
hereckým představitelům – Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli
a také Vlastě Chramostové, pro niž se role Kopfrkinglovy manželky stala jednou z posledních filmových příležitostí.
Restaurovaná verze měla premiéru na letošním Mezinárodním
filmovém festivalu v Karlových Varech.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2019
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

od 6. 9. - 2.10. 2019
VÝSTAVA

KDO MALUJE, NEZLOBÍ ANEB
ARTETERAPIE PO SEDLČANSKU
– výstava Kurzu Lukáš

Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním
centru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém školním roce. Kurz pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny
Tauberové a schází se v sobotu dopoledne vždy 1x za čtrnáct
dní. První kreslení v novém školním roce bude 5. 10. 2019 od
9 hod. Za kurz se nic neplatí a je vhodný zvláště jako příprava
k přijímacím zkouškám nebo jen tak pro relaxaci. Noví zájemci
jsou vítáni.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od
6. 9. 2019 do 2. 10. 2019.

NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ:
Sobota 14. 9. 2019 od 15 hod. na stadionu Tatran Sedlčany

Fotbálek aneb Loučení s létem popatnácté
– již popatnácté se setkají ryze amatérské a sportem příliš
„nepolíbené“ týmy.
Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čtenářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském stadionu (spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které
se určitě přijďte podívat. Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a samozřejmě proběhne i netradiční autogramiáda.
Všechno v duchu fair play. Přijďte si nechat podepsat své oblíbené autory a pobavit se s námi.

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.
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.
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.

KVÍZOVÁNÍ

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 měsíce září: Napíšeme si diktát.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 4. 9. 2019 od 17 hod.
Středa 11. 9. 2019 od 17 hod.
Středa 18. 9. 2019 od 17 hod.
Středa 25. 9. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se potěšíme pohádkami
z Večerníčků. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 20. 9. 2019 od 13.30 hod.
Hrajeme Osadníky a Carcassonne
Neumíte pravidla? Nevadí! Naučíte se je s námi. Hry znáte a
chybí vám parťáci na hraní? Přijďte a zahrajeme si společně!
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 9. 9. 2019 od 10 hod.
Látkování, moderní látkové pleny
Představení nových typů látkových plen, které jsou šetrné k
životnímu prostředí, zdravé pro správný vývin kyčlí miminka a
praktické. Vše vysvětlí a názorně předvede paní Petra Vitulová, která tyto plenky u svého dítěte aktivně používá.
Pondělí 16. 9. 2019 od 10 hod.
Zabalte si kufry, odlétáme
Program pro rodiny s malými dětmi. Tentokrát poletíme spolu s ptáky na jih. Kteří ptáci odlétají? Jak vypadá takové houfování a následné stěhování? To vše si společně vyzkoušíme.
Sobota 21. 9. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas s
knížkou v knihovně.
Pondělí 23. 9. 2019 od 10 hod.
Motýlí výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro nejmenší.

Pátek 20. září od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub)
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V září si popovídáme o volnočasových aktivitách.
Setkání nese název

VOLNÝ ČAS – CO S NÍM?

Jaká je nabídka volnočasových aktivit ve městě? Stačí nám?
Víme o nich? A co nám v nabídce chybí?
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

INFORMACE ZÁVĚREM
VÝSTAVA SVATEBNÍCH FOTOGRAFIÍ
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.
Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO OPĚT S NÁMI?

DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 13. 9. 2019 od 18 hod.
Píšu, píšeš, píšeme …, zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia, střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej
a přijď! Večer nebude věnován jen autorskému čtení, ale také
improvizované tvůrčí dílně, která bude otevřená všem, nejen
již píšícím spisovatelům a spisovatelkám.
Pátek 27. 9. 2019 od 15 hod.
Píšu, píšeš, píšeme …, zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se
podělit o své zkušenosti a přečíst texty ostatním? Neváhej
a přijď!

Čas neúprosně utíká a my již potřinácté připravujeme Den pro
dětskou knihu a s ním i letošní rekord. Celá akce se uskuteční
v sobotu 30. 11. 2019 v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tentokrát se pokusíme získat rekord na téma
Nejvíce lidí s vločkou.
Započítávány budou vločky z těsta (perníkové nebo jiné pečivo), háčkované, paličkované, korálkové, dřevěné, plastové,
skleněné, kovové, slaměné, vločka jako ozdoba na stromeček,
vločky vyrobené na 3D tiskárně... Vločky musí být vytvořeny
lidským přičiněním (nezapočítávají se tedy ty sněhové). Papírové vločky budou do rekordu uznány, pouze pokud budou polepené nějakým dalším materiálem.
Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby společně získali, můžete si je prohlédnout ve studovně sedlčanské
knihovny.

ČÍM SE BAVÍ SENIOR?
V knihovně bychom, pod tímto souhrnným názvem, rády
uspořádaly celou řadu akcí. Sbíráte něco? Šijete, pletete, háčkujete, modelaříte…? Řekněte nám o tom a nezavírejte se se
svými koníčky pouze doma. Více informací v knihovně u Blanky
Tauberové.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program září 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

do neděle 24. listopadu

VÝSTAVA

VÝSTAVA

Model klub Sedlčany a Městské muzeum Sedlčany
pořádají výstavu

„KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ…“
Vystavené exponáty připomínají činnost několika generací
zručných sedlčanských modelářů.
Výstavu můžete navštívit do neděle 15. září 2019.
Vstup zdarma

Městské muzeum Sedlčany vás zve na výstavu

SEDLČANY – MĚSTO VÝROČÍ
725 let města | 150 let hasičského sboru |
125 let železnice | 125 let muzea
Výstava se koná u příležitosti 725 let uplynulých od první písemné zprávy o našem městě a obdobného výročí sboru sedlčanských dobrovolných hasičů, lokální dráhy a městského muzea.
Vystaveny budou archivní materiály, dobové dokumenty a fotografie dokumentující stavební vývoj města Sedlčan. Vystavené
předměty, dokumenty a fotografie připomenou dávnou historii
i nedávné osudy všech jmenovaných oslavenců.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. září
v 18 hodin.
Vstup zdarma

Městské muzeum Sedlčany
vás zve na výstavu

EDLČANY
Město výročí

725 let města | 150 let hasičského sboru
125 let železnice | 125 let muzea

čtvrtek 19. září – neděle 24. listopadu 2019

www.muzeum-sedlcany.cz

PŘIPRAVUJEME:

Večer při svíčkách: THE ACOUSTIC A-TEAM
(Karel Fořt a Zdeněk Zázvůrek)
– čtvrtek 17. října od 19 hodin.

Vernisáž výstavy
se uskuteční
ve čtvrtek 19. září od 18 hodin.
Otevřeno:

září:
Út–Ne 9–16 (St do 17)
říjen a listopad:
Út–Pá 9–12 a 13–16
Ne 13–16

Výstava se koná pod záštitou
starosty města Sedlčany Ing. Miroslava Hölzela.

Ve státní svátek v SOBOTU 28. září
máme OTEVŘENO od 9 do 16 hodin.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
DEMOLICE OBJEKTŮ

Za 2. světové války v době vystěhování
města Sedlčan byly ve městě zbořeny nebo
demolovány německými oddíly SS některé
domy (celkem asi 8 domů). Po válce byly
zbořeny z důvodu odstranění komunikačních závad tyto objekty: dům č. 67 Marie
Bulanové, dům č. 103 Zikmunda Kaufmana,
dům č. 25 Josefa Sovy a dům č. 97 Václava
Davídka.
1) Popis sedlčanských závodů
ČSAD
Osobní doprava byla zahájena po válce za
velmi svízelných poměrů. Nebylo kde vozidla garážovati ani opravovati. V roce 1948
byly převzaty v Dublovické ulici dvě stodoly
a adaptací zřízeny opravny a garáže. Zahájena byla doprava s osmi autobusy a třemi
nákladními auty. Během roku 1950 byla
převzata veškerá doprava s osmi autobusy
a třemi nákladními auty. Během roku 1950
byla převzata veškerá doprava od soukro-

mých dopravců i s vozidly. V roce 1957 má
již ČSAD v Sedlčanech 20 autobusů a 35
nákladních automobilů. Od 1. 7. 1960 byl
změněn dosavadní
nár. podnik ČSAD Praha v samostatný podnik okresu Příbram.
V této době je prováděna doprava na
16 pravidelných tratích o délce 426 km
se 171 denními spoji.
Následkem zvětšujícího se provozu bylo
započato se stavbou
nových opraven v Nádražní ulici. Bylo zde
zřízeno i parkoviště
a vystavěny kanceláře. Nyní čítá vozový
park 20 autobusů, 38 Autobusové nádraží
nákladních automobi- let 20. st.

lů a 5 vleků. V letech 1956 a 1957 byl podnik vyznamenán jako nejlepší závod pražského kraje.

bývalo na sedlčanském náměstí až do 70.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: RUKOPISY ŽÁKŮ SEDLČANSKÉ ŠKOLY
Z 50. až 70. let 19. století se dochoval zajímavý soubor žákovských rukopisů (Čeněk
Habart je nazývá „předpisy“) svázaných do
sešitů. Nejstarší pochází z roku 1857 a nejmladší z roku 1874.
Na titulní straně prvních sešitů se dočítáme o národní škole, vynesením c. k. místodržitelství se v květnu 1860 stala sedlčanská
farní škola (tou dobou již pětitřídní) „hlavní“
školou a v 70. letech ji nové rakouské školské
zákony přeměnily na obecnou školu.
Pročítáme jednotlivé svazky a všímáme si
veršů a pouček, které žáci co nejúhlednějším
písmem zachycovali na přidělených listech.
Každý list uzavírá vlastnoruční podpis žáka,
někdy i s uvedením místa bydliště. Všímáme
si půvabných veršů, které učitelé předávali
svým svěřencům, např.: Kamkoli ve světě po-

Věcná připomínka toho, jak se ve školách
učilo psaní před 150 lety

hlížíme, na nebesa i na dálnou zem: Moudrou
rukou psáno zde vidíme, že Bůh toho všeho
původem. Nebo: Když tě milost boží volá,
svědomí pak hříšné bodá, rychle učiň pokání,
tak snad ujdeš trestání. Měl-li žák úspornější
písmo, vešlo se mu na stránku i mravoučné
heslo (Čistota půl zdraví. Chudoba cti netratí.
Čiň dobře a bude dobře.) nebo pár vybraných
písmenek a číslic. Některé sešity obsahují
i německé rukopisy v kurentu – novogotickém kurzívním písmu.
Tyto rukopisy představují jistě zajímavou
sondu mezi dobová jména a zejména příjmení, z nichž některá (i díky přímým potomkům)
se na Sedlčansku udržela dodnes. Připomeňme však pár opravdu důležitých jmen a jejich
nositele:
Roku 1870 začal sedlčanskou školu navště-

Podpisy učitelů Jana Lipky a Jana Baxy

vovat pozdější univerzitní profesor a doktor
filozofie František Drtina (1861–1925). Drtinův „předpis“ se zachoval v sešitech z února
1870 (zde počítán pod druhou třídu) a z července 1870 (zde již jako třetí třída). Drtinovým spolužákem byl Karel Baxa (1863–1938),
budoucí poslanec a primátor hlavního města
Prahy. Oba chlapce vyučoval řídící učitel Jan
Lipka, jmenovaný při svém odchodu na odpočinek téhož roku ředitelem.
Po něm se řídícím učitelem stal jeho kolega
Jan Baxa, otec Karla Baxy uvedeného výše. Byl
to z nejzasloužilejších učitelů na Sedlčansku.
Jsa výborným hudebníkem, s velikou láskou
pěstoval ve škole i ve městě zpěv a hudbu […].
Mnoho hudebníků děkuje mu za své vzdělání.
Vychoval celou generaci sedlčanských občanů, píše Habart.
-pž-

Žákovské rukopisy Františka Drtiny a Karla
Baxy

EKODEN 2019

EKODEN 2019
To je akce, která se uskuteční ve čtvrtek 26. září na náměstí T.G.
Masaryka v Sedlčanech. Akce vznikla jako jedna z mnoha těchto
aktivit na podporu třídění odpadů ve Středočeském kraji. Od 9-ti
do 16-ti hodin bude na sedlčanském náměstí připraven program
pro děti ze škol a školek i širokou veřejnost. Individuálně mohou
občané přicházet po celou dobu akce. Na sedlčanském náměstí

budou k využití skákací hrady, motokáry, popelkáry, výukový stan
s ukázkami recyklace odpadů nebo ukázky techniky pro svoz odpadů. Celodenní program pro děti vznikl za podpory následujících
organizací EKO-KOMu, a.s., ELEKTROWINu a.s., města Sedlčany
zastoupeného starostou Miroslavem Hӧlzelem a Sedlčanskými
technickými službami, s.r.o.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
jako dítě jsem se vždy těšila na sedlčanskou pouť, ale zároveň to byla předzvěst konce prázdnin a přípravy na
školu . Proto jsem se rozhodla, že zářijové číslo Radnice pojmu ještě v méně pracovním stylu, zkrátka na pohodu. Za Sdružení obcí Sedlčanska vás seznámím s historií vydávání stolního kalendáře a připojím pozvánku na
zářijové Farmářské trhy. Prostřednictvím Toulavy se vás pokusím nalákat na Turistickou výzvu – 27 starobylých
hradů a hradišť Toulavy.

☹

STOLNÍ KALENDÁŘ SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA

byl poprvé vydán v roce 2003. Pokaždé
jsme se snažili najít zajímavá témata, zachytit všechny obce a města sdružení, nafotit
každé roční období, zaznamenat poutě, posvícení a významné akce. Dlouhá léta jsme
spolupracovali s fotografem Martinem Steckerem, jeden rok fotila
kalendář Michaela Neumannová a poslední roky spolupracujeme
s Milanem Dlouhým.
Témata kalendářů:
2003 Sedlčansko kraj dávné minulosti
2004 Sedlčansko na konci 19. století ve fotografiích Čeňka Habarta
2005 Zajímavosti Sedlčanska
2006 Vltava a sedlčanské přítoky
2007 Architektura na obcích – nástěnný kalendář
2008 Sedlčansko 2008
2009 Rybníky a staré lomy
2010 Staré stromy a tajemné kameny
2011 Kapličky a boží muka
2012 Sedlčanské výhledy
2013 Sedlčansko 2013
2014 Západy a východy slunce na Sedlčansku
2015 Sedlčansko 2015
2016 Sedlčansko v proměnách času
2017 Mlýny na Sedlčansku
2018 Cesty na Sedlčansku
2019 Výhledy na Sedlčansku
Tématem kalendáře na rok 2020 jsou kostely (kapličky) na Sedlčansku. Kalendář by měl být v prodeji již začátkem září na IC v Sedlčanech, v Městském muzeu v Sedlčanech a na obecních úřadech
v obcích Sdružení, za podobnou cenu, jako v loňském roce.
Na závěr za Sdružení připojuji pozvánku na zářijové Farmářské trhy.

kostely na sedlčansku

2020

TURISTICKÁ VÝZVA 27
STAROBYLÝCH HRADŮ
A HRADIŠŤ TOULAVY
Prázdniny jsou již opravdu nenávratně pryč, ale to není důvod
k tomu, abychom nepokračovali, alespoň o víkendech, s výlety.
Září i říjen jsou krásné měsíce a vyloženě vybízejí k pěší turistice.
Pojďte se s námi zatoulat v Toulavě a objevte krásy starobylých
hradů a hradišť.

Těším se na vás v další Radnici, Štěpánka Barešová

HVĚZDÁRNA / SPORT

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Zářijová noční obloha připraví bohatou
nadílku nejrůznějších objektů včetně Mléčné dráhy, která protíná oblohu od jihozápadního obzoru přes zenit k obzoru severovýchodnímu.
Na západ od Mléčné dráhy vyplňují oblohu souhvězdí Velká medvědice, Honicí psi,
Pastýř, Drak, Herkules, Hlava hada a Hadonoš. V nich nad severozápadním obzorem
vyhledáme známé galaxie M81, M82 a M51.
Z kulových hvězdokup pak M3 nad západním
obzorem a M13 s M92 v Herkulu. V souhvězdí Střelce, ve kterém se nachází střed naší galaxie, Mléčné dráhy, vyhledáme otevřenou
hvězdokupu M11. Jižnímu obzoru vévodí Altair, jasná hvězda v Orlu, která je dolním vrcholem trojúhelníku, jehož další dva vrcholy
tvoří Vega v Lyře a Deneb v Labuti. Od Deneba nacházejícího se téměř v zenitu přejdeme ve směru mléčné dráhy k severovýchodu
přes Ještěrku, kolem Cefea až ke Kasiopeji
a dále k Perseu blízko obzoru. Velmi blízko
nad severovýchodním obzorem září Capella ve Vozkovi. Východní polovinu oblohy
vyplňují souhvězdí Kozoroh, Vodnář a Ryby
blízko obzoru a výše nad obzorem Delfín, Pegas, Andromeda a Trojúhelník. V posledních
dvou nalezneme galaxii M31 podobnou té
naší a M33 s nevýraznou strukturou spirálních ramen při vizuálním pozorování.

I když pomalu ustupuje dlouhý letní soumrak, který ruší pozorování mlhavých objektů, nestihneme během vymezeného času
navštívit všechny uvedené objekty. Přednost
mívají planety a Měsíc , pak následují ostatní
objekty.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJNOST NA ZÁŘÍ:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 20
hod. do 23 hod.
Měsíc – na večerní páteční obloze 6. září
bude ve fázi první čtvrti, následující pátek
13. září uvidíme Měsíc jeden den po úplňku.
Ostatní pátky není ve večerních hodinách
Měsíc viditelný.
Planety – Na večerní obloze blízko jihozápadního obzoru se nachází jasný Jupiter doprovázený Saturnem, kterým je nejjasnější
objekt nad jižním obzorem. Následuje Neptun nad jihovýchodním obzorem. Později

v noci se přidá Uran procházející souhvězdím
Berana. Polohy ostatních planet se promítají
do těsné blízkosti Slunce, pro nás jsou tedy
neviditelné.
Ostatní objekty – vyjmenované objekty
v úvodním textu nestihneme všechny vystřídat za jediný večer. Pokud je na obloze Měsíc
věnujeme pozorovací čas jasnějším otevřeným hvězdokupám a blízkým galaxiím. Při
bezměsíční obloze dáváme přednost těm
méně jasným mlhovinám.

POZOROVACÍ PROGRAM PRO
POKROČILÉ ASTRONOMY AMATÉRY:

Sledování a fotometrie vybraných hvězd
s exoplanetami. Proměnné zákrytové dvojhvězy a pulzující hvězdy, eruptivní červení
trpaslíci.
Barevné digitální fotografie mlhovin
a galaxií, planet, Měsíce a Slunce. Na vloženém obrázku od Františka Lomoze je část
slunečního povrchu s výraznými slunečními
skvrnami.
Pozvánka:
Dne 27. září od 17 hod. do 24 hod. se na
hvězdárně uskuteční program Noc vědců
2019 v rámci celostátní akce organizovanou
v oblasti astronomie Českou astronomickou
společností. Podrobný program je uveden na
http://hvezdarna.kdjs-sedlcany.cz/index.html.

HOKEJOVÝ HOBBY TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA SLAVÍ MALÉ
JUBILEUM. V SOBOTU 7. ZÁŘÍ 2019 ZAHAJUJE SVŮJ 15. ROČNÍK.
První ročník se odehrál současně s vybudováním otevřené umělé ledové plochy
v sezoně 2004-5 původně pod názvem O pohár vedoucího stadionu ve velmi skromných
podmínkách. Zúčastnilo se ho 10 mužstev,
která odehrála 96 utkání. Také druhý ročník
v sezoně 2005-6 se odehrál pod širým nebem, ale již za účasti 21 mužstev. V sezoně
2006-7 se nehrál, protože probíhala stavba
kryté haly. Pořadatelem byl do roku 2011
Stadion Sedlčany, po vzniku příspěvkové organizace města 1.1.2012 pak Sportovní areály Sedlčany. Řídícím orgánem je tříčlenná
Pohárová komise. Kromě úterý a čtvrtka se
hraje každý den. V týdnu se hrají dvě utkání
večer, o víkendech i více – v závislosti na mistrovských utkáních mužstev Tatranu. Všechna utkání končí nejpozději ve 22.00 hodin,
řídí je minimálně dva rozhodčí, z nichž většina má licenci ČSLH a dva pomocní rozhodčí
v časomíře. Hrací doba je zkrácená na 3x
15 minut čistého času, mokrá úprava ledu

je před každým utkáním a v přestávce mezi
2.a 3. třetinou. Takové podmínky jsou pro
rekreační hobby podnik zcela nadstardantní
a jsou nepochybně jedním ze zásadních kriterií při rozhodování mužstev o tom, zda budou
hrát v Sedlčanech nebo někde jinde. Především tedy dobrou organizací a dobrými podmínkami turnaj postupem času nabýval na
síle a získal si poměrně vysoký kredit jak mezi
účastníky, tak ve veřejnosti. V sezoně 2012-13
se počet zúčastněných mužstev vyšplhal až
na číslo 33 a bylo odehráno přes 400 utkání,
což bylo úplně na hraně organizačních možností. Později se počet účastníků ustálil kolem
25 mužstev. Takový počet se ukazuje jako optimální, neboť je odehráno kolem 360 utkání.
Přestože jde o rekreační hobby turnaj, hraje
se samozřejmě o body a tak se sluší připomenout dosavadní vítěze. Historicky prvním
se stalo mužstvo HC Radětice. Nejúspěšnějšími jsou dosud čtyřnásobní vítězové mužstva
Genemusic a Staré gardy Štětkovice, třikrát

zvítězili River Boys Zvírotice, po jednom vítězství mají mužstva zmíněných Radětic, Tatranu
Stars a Rožmitálu pod Třemšínem. Turnaj jako
komerčně nejvýznamnější „zákazník“ městského zimního stadionu významně přispívá
i k jeho ekonomické stránce a tím dlouhodobě spoluvytváří dobré podmínky také pro
rozvoj sedlčanského výkonnostního hokeje.
V neposlední řadě je jistě i dobrou regionální
propagací Sedlčan nejen po stránce sportovní, ale i společenské.
Jaroslav Rebec

FOTBALOVÉ SOUTĚŽE
Nový ročník fotbalových soutěží pro
družstvo „A“ Muži a „B“ Muži fotbalového oddílu TJ Tatran Sedlčany se již
rozběhl.
V neděli 1. září hrají doma „A“, další neděli 8. září „B“ a takto se to bude střídat celý podzim až do zimní přestávky.

INVESTIČNÍ AKCE

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA SEDLČANY

V červenci byly zahájeny práce na stavbě LAS Taverny – umělé povrchy dráhy,
sektory. Součástí stavby, kterou realizuje zhotovitel VYSSPA Sports Technology s.r.o. za smluvní cenu 14 890 765,18 Kč bez DPH, bude provedení drenážního systému, výstavba atletických drah včetně sektorů s umělým povrchem,
travnatého hřiště s parametry pro kopanou a umělým zavlažováním.

Modernizace přestupního terminálu Sedlčany probíhá v souladu se smluvními podmínkami a harmonogramem prací. Za šest měsíců stavby byly
provedeny práce v hodnotě 29 milionů Kč bez DPH, což je 58% z celkové
ceny. Stavbu provádí Sdružení Sedlčany terminál. Předpokládaný termín
dokončení je v říjnu letošního roku.

Stavba Inženýrských sítí Sedlčany v zóně 5,
západ, U Háječku byla dokončena a předána městu k užívání. Ve složitých geologických podmínkách byly vybudovány stoky
splaškové kanalizace gravitační a tlakové,
dešťová kanalizace, vodovod, plynovod,
elektrické vedení, veřejné osvětlení a skladebné vrstvy komunikací včetně přípojek
pro 25 stavebních parcel. Stavební práce
prováděla firma 1.SčV, a.s.

125 LET VÝROČÍ ŽELEZNICE

PARNÍ LEGENDY SE PŘEDSTAVÍ NA DVOUDENNÍCH OSLAVÁCH
125. VÝROČÍ SEDLČANSKÉ LOKÁLKY
Na podzim letošního roku uplyne 125 let
od slavnostního otevření místní dráhy Olbramovice – Sedlčany. Při příležitosti oslav
významného jubilea vyjede na Sedlčanku
několik zvláštních vlaků, vedených parními
lokomotivami.
Původní nesmělá představa o jednom
parním vlaku z Prahy do Sedlčan vzala za
své ve chvíli, kdy se společnost Steam Story
Agency rozhodla zorganizovat „Parní festival“. Akce to bude skutečně veliká - očekává
se přes 10 tisíc návštěvníků. Těžiště festivalu, který se bude konat 21. a 22. září, bude
proto v Benešově, odkud na okolní tratě
vyjede množství zvláštních vlaků. Vlaky pojedou nejen do Sedlčan, ale i Tábora, Vlašimi, Prahy a Ledečka. Budou vedeny parními
i motorovými lokomotivami. Celkem bude
k vidění více než 20 lokomotiv, které spolu
s historickými soupravami a doprovodnými
vozy přijedou z Maďarska, Rakouska, Německa, Slovenska a ČR.
Podle posledních informací, které se
nadále zpřesňují, přiveze v sobotu 21. září
v 9.33 do Sedlčan parní vlak legendární
rakouská lokomotiva 310.23, zvaná podle
siluety kotle Hrboun. (Jeho sesterská lokomotiva, u ČSD označená 375.007, tvoří již
64 let dominantu dopravní haly pražského
NTM.) Budeme tak mít jedinečnou možnost spatřit v Sedlčanech čtyřválcovou
rychlíkovou legendu s průměrem kol 2100
mm, vyrobenou v roce 1911.
V neděli jsou do Sedlčan naplánovány
parní vlaky dva. První přiveze ve 12.30 opět
Hrboun a druhý ve 14.41 bude mít v čele

Hrboun 310.23 (foto - Ihb 727, zdroj Pinterest)

německou lokomotivu BR 86.1333 z roku
1939. Na nádraží v Sedlčanech bude od
soboty probíhat další doprovodný program
s funkční zahradní železnicí a přistaven
k prohlídce bude rovněž salonní vůz Posázavského pacifiku s vystaveným modelem
stanice Štětkovice v měřítku H0.
V neděli bude ve Štětkovicích veřejnosti zpřístupněn modelářský domek a zdejší
rozsáhlé kolejiště s digitálním řízením bude
předváděno v provozu. Na mnohých zastávkách má proběhnout lokální program,
jehož přesný rozsah bude ještě upřesněn.
V Minarticích chystají živý obraz: „Minartice
zdraví dráhu“, u zastávky Vrchotovy Janovice by mělo být setkání příznivců military

BR 86.1333-3 (foto Matti Morelli, zdroj BAHNBILDER.de)

s odkazem na cvičiště waffen SS, které zde
na jediné částečně zachované čelní rampě
ve 2. světové válce vagónovalo tanky. Je
možné, že některé z uvedených doprovodných akcí se neuskuteční, případně se místo
nich uskuteční jiné (v jednání je např. happening ve Voračicích).
Parní festival, je nejen jedinečnou příležitostí k příjemně strávenému dni ve smyslu cesta je cíl, ale také k seznámení dětí
s tím, proč se říká, že vlak dělá „ššš“. Tohle
citoslovce používají všichni, ale děti vlastně
vůbec nechápou proč! Na jednom místě se
sejdou takové legendy železničního provozu, jakými jsou lokomotivy Pomeranč, Zelený Anton, Sergej, Bobina, Vitéza, Modrý šíp
nebo Hurvínek. Ty všechny a mnohé další
budou na Parním festivalu připraveny odvézt své pasažéry.
Některé z exponátů, které tu bude možné spatřit, se již na Sedlčance v minulosti
objevily (Modrý šíp M 274.004 nebo Marcelka – lokomotiva 213.901). Další unikáty
spatříme na vlastní oči poprvé. Například:
usilovnou péčí udržovaný monumentální
stroj 486.007 – zvaný Zelený Anton – přijede ze slovenské Výhrevně Vrútky, aby
v neděli odvezl mimořádný rychlík Benešov – Tábor a zpět. Ve stejné trase, ovšem
o den dříve, uvidíme dvojici motorových
legend (Pomeranč T 678.012 a maďarskou
Nohabku M61.001) s patnácti vozy nákladního fotovlaku.
Podrobné informace, včetně jízdních
řádů zvláštních vlaků a tarifu, jsou na webu
Steam Story Agency.
Jiří Urban

INZERCE

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.
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Mìsto Sedlèany si vás dovoluje pozvat na

OSLAVY

125 let od založení železnice
Olbramovice–Sedlcany

Nedìle 22. záøí 2019 od 9.30 hod. (vlakové nádraží)
Kulturní program oslav

9.30 - 12.00
10.00
13.00 - 14.30
15.00 - 16.30

Dechovka Rudy Ešnera
Zahájení oslav - starosta
Železnièní Dixieland Rudy Musila
Fanda Tomášek a pøátelé

Doprovodný program oslav

Pøíjezd parních vlakù
do Sedlèan

• Sobota 21. záøí
9.33 hod. rakouská lokomotiva 310.23 - Hrboun
• Nedìle 22. záøí
12.30 hod. rakouská lokomotiva 310.23 - Hrboun
14.41 hod. nìmecká lokomotiva BR 86.1333

• funkèní zahradní železnice
• salonní vùz Posázavského pacifiku s vystaveným modelem stanice Štìtkovice

Oslava 125 let se koná pod záštitou hejtmanky støedoèeského kraje paní Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové
a senátora Parlamentu Èeské republiky pana Ing. Jiøího Buriana.

Mìsto Sedlèany dìkuje všem, kteøí se zasloužili o uspoøádání oslav
Colorado

