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Ve dnech 28. - 29. září se na Sedlčanské kotlině uskuteční další ročník Mezinárodního mistrovství
České republiky v autocrossu. Bližší informace o závodě i časový harmonogram jízd naleznete uvnitř čísla.
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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
OBNOVA POLNÍCH CEST

Obnova starých polních cest je zdánlivě malicherné téma a mnoho občanů se možná domnívá, že obce
by měly řešit daleko důležitější témata. Je třeba si však
uvědomit, že zánik polních cest díky násilné kolektivizaci
a postupnému zcelování zemědělské půdy až do dnešních dnů z důvodu jednoduššího obdělávání půdy velkou
mechanizací, přináší řadu negativních důsledků pro životní prostředí.
V době současných klimatických změn a díky fatálnímu
úbytku vody v krajině je obnova starých polních cest jedním z kroků, které na zadržení vody v krajině mají pozitivní vliv. Nezpochybnitelným argumentem je rovněž protierozní význam. Polní cesty nabízejí možnost výsadby alejí a tím zpestření rostlinné skladby
a vytvoření přirozeného krytu pro zvěř, hnízdění ptáků, ale i prostředí pro život hmyzu,
který z naší krajiny mizí neuvěřitelným způsobem.
Velký prospěch by vrácení cest do naší krajiny přineslo lidem, kteří se chtějí v přírodě
aktivně pohybovat, a to ať se jedná o chůzi, běh či jízdu na kole. Volný pohyb krajinou by
se měl vrátit do své přirozené podoby a ne se v neustálém ohrožení pohybovat pouze po
silnicích.
Velkým zastáncem obnovy starých polních cest je dnešní zastupitel JUDr. Filip Růzha,
který mne s touto myšlenkou oslovil již před několika lety. Diskusi jsme obnovili v průběhu
letošního léta. Dohodli jsme se, že připravíme koncepční materiál pro projednání v Radě
města. Věřím, že Rada města tuto ideu podpoří, neboť se jedná o poměrně finančně nenáročnou, ale velice prospěšnou aktivitu. Samozřejmě bude nezbytné jednat s představiteli
zemědělských společností, které dnes rozorané cesty obhospodařují. Bude nutné dohodnout se na ukončení nájemních smluv a cesty v krajině geodeticky vytyčit. Je to projekt
na několik let, ale zcela jistě přinese v mnoha ohledech řadu pozitivních dopadů. Určitě
nejsme v tomto směru žádní průkopníci. Řada obcí již má konkrétní zkušenosti s návratem
cest do krajiny, a tak lze čerpat pozitivní přínosy z řady příkladů již realizovaných projektů.
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 11.10.2019

Zástupci města Sedlčany se zúčastnili pietního aktu u pamětní desky štábního kapitána
Václava Morávka v Kolíně a u památníku podplukovníka Josefa Mašína v nedalekých Lošanech, kteří společně s podplukovníkem Josefem Balabánem tvořili zpravodajsko-sabotážní
skupinu „Tři králové”. Veliteli Josefu Balabánovi byla v červnu slavnostně odhalena pamětní
deska na budově 1. ZŠ v Sedlčanech.

FINANČNÍ VÝBOR

FINANČNÍ VÝBOR
O výborech zastupitelstva obce, včetně finančního výboru, pojednává zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Uvedený předpis svědčí o tom, že zastupitelstvo obce může zřídit jako své poradní,
iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž
zřizuje vždy finanční a kontrolní, případně
za splnění zákonem stanovených podmínek
také výbor pro národnostní menšiny.
Specifickou kapitolou jsou výbory osadní, případně výbory zřízené pouze za určitým úkolem, které jim zastupitelstvo svěřilo
a které zpravidla se splněním úkolu zanikají.
Zřídit finanční a kontrolní výbor by zastupitelstvo mělo na ustanovujícím zasedání nově
zvoleného zastupitelstva, kde je vhodné taktéž zvolit jejich členy a předsedy.
Zastupitelstvo obce může členy výboru
také z funkce odvolat. Samozřejmě jejich
členové mohou odstoupit vlastní rezignací
či rezignací na členství v zastupitelstvu obce,
pokud bylo jediným důvodem jejich členství
ve výboru členství v zastupitelstvu obce.
Pro organizaci své činnosti finanční výbor
může, ale nemusí mít svůj vlastní jednací řád,
který je kompetentní schválit přímo finanční
výbor nebo zastupitelstvo obce.
Podrobnosti pro jednání mohou být rovněž stanoveny v jednacím řádu zastupitelstva
obce, který může obsahovat i články týkající
se problematiky výborů, kterým postupy při
činnosti výborů zaváže. Tato praxe poslední
dobou bývá poměrně častá.
Zastupitelstvo může, ale nemusí upravit
postup finančního výboru při kontrolách,
a to pomocí zastupitelstvem vydaného
vnitřního předpisu, zpravidla vydaného jako
vnitřní kontrolní řád výborů. Vnitřní předpis
ovšem nelze zaměňovat se zákonem o kontrole, podle kterého finanční výbor postupuje vždy při pověření ke kontrole u subjektů,
které jsou zřízeny nebo založeny městem za
účelem plnění určité funkce a úkolů obce,
a to postupem podle jiných právních předpisů a mají právní subjektivitu.
Počet členů finančního výboru je vždy lichý
(nejméně 3 členové). I při poklesu členů na
sudý počet však může finanční výbor vykonávat svoji činnost, zastupitelstvo ale musí
tento početní stav upravit zvolením nového
či odvoláním stávajícího člena výboru.
Zákon o obcích vyžaduje, aby předsedou
výboru byl vždy člen zastupitelstva obce.
Předseda může být zvolen přímo nebo vybrán z již zvolených členů výboru. V případě,
že je zvolen přímo, pak s jeho odvoláním jako
předsedy výboru, zaniká ve výboru i jeho
členství.

Členy finančního výboru nemohou být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a osoby zabezpečující rozpočtové
a úřední práce na obecním úřadu.
Zajímavé je, že člen finančního výboru
může být zároveň i členem kontrolního výboru, tato možnost se však nedoporučuje
a není vhodná.
Výbory obecně plní především úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce a ze své
činnosti se mu odpovídají. Plní zejména funkci sběru příslušných informací a zabývají se
jejich analyzováním pro zastupitelstvo obce,
nemohou samy o sobě navrhovat či iniciovat
opatření k nápravě přímo. Tato činnost náleží
zastupitelstvu obce, jemuž výbory obstarávají k příslušnému rozhodnutí podklady.
Výbory (finanční jako ani jiný) nemají žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji nikdy přiznat ani rozhodnutím zastupitelstva
obce.
Svá stanoviska a návrhy výbory vždy
předkládají zastupitelstvu obce, které je
však nemusí zařadit na pořad svého jednání.
Výbory se schází podle potřeby.
Hlavním smyslem a funkcí finančního výboru v oblasti kontroly samosprávy je především to, že provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky obce.
Finanční výbor může tedy kontrolní činnost
v této oblasti provádět nezávisle na pověření zastupitelstva, neboť je mu přímo založena zákonem o obcích. Finanční výbor
rovněž plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, bez pověření usnesením
je vykonávat nemůže.
Kromě zákonnosti právních jednání
v uvedené oblasti samosprávy je předmětem kontrolní činnosti i hospodárnost a nakládání s finančními prostředky obce.
Při provádění kontroly mohou členové
výboru požadovat poskytnutí nezbytné součinnosti osob, jichž se kontrola dotýká.
Finanční výbor může za účelem kontroly
požadovat od orgánů či zaměstnanců obce
předložení potřebných dokladů nebo se seznamovat s nezbytnými osobními údaji i bez
souhlasu subjektů údajů, pokud jsou pro
jeho činnost nezbytné. Právě proto mají členové finančního výboru povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení členství ve výboru.
Z uvedeného vyplývá, že finanční výbor
zejména plní funkci specifického kontrolního orgánu, soustředěného na určité výkony
samosprávy v oblasti hospodaření.
O provedené kontrole výbor vždy pořídí
zápis, který obsahuje předmět kontroly (co
bylo kontrolováno), jaké nedostatky byly
zjištěny, dále návrhy opatření směřujících

k odstranění zjištěných nedostatků. U zápisu je vyloučeno, aby obsahoval jakékoli
osobní údaje zaměstnanců obce.
Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Vlastní technologie
kvalitního zápisu o kontrole a právní možnosti kontrolovaného subjektu jsou poněkud složitější problematikou, a to zejména
spektrem zákona o kontrole. Po pořízení
řádného zápisu o kontrole, jej finanční výbor předloží zastupitelstvu obce. K zápisu
připojí vyjádření orgánu, případně zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Opravit či doplnit zápis o provedené kontrole může výbor vlastními silami, a to formou dodatku k původnímu zápisu.
Vlastní jednání výboru jsou neveřejná. Pro
jednání výboru platí, že počet přítomných
členů musí být nadpoloviční, jinak nelze přijímat usnesení. Usnesení výboru je platné,
jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční
většina všech členů výboru. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje
ho jeho předseda. Zápis se stává součástí
dokumentace z působnosti tohoto orgánu
samosprávy, na kterou se v plném rozsahu
vztahuje spisový řád obce, který musí výbor
respektovat. Tedy zejména veškerá opatření
na ochranu osobních údajů a opatření přijatá
v oblasti kybernetické bezpečnosti a v oblasti ochrany dokumentů, ve formě písemné
i digitální, umístěných na rozličných nosičích
dat. Dokumenty z činnosti výboru jsou periodicky ukládány do spisovny k dokumentům
z působnosti samosprávy obce. Nad touto
povinností bdí Ministerstvo vnitra ČR, případně příslušný státní oblastní archiv, jestliže
jeho kompetence nevykonává přímo obec.
Se zřetelem a úctou k dobré praxi obcí
lze konstatovat, že zastupitelstvy menších
obcí je finanční výbor ponejvíce využíván
jako poradní orgán, jehož názor na některé
důležité finanční záležitosti obce, jako jsou
příkladně úvěry přijaté, půjčky poskytnuté, realizované investice, finanční vklady
a konečná rozhodnutí o těchto záležitostech ve vztahu k rozpočtu, který má často
podstatný vliv a mnohé obce v tomto směru na jeho kompetence a odpovědnost také
spoléhají.
Finanční výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva obce, které výbor zřídilo. Ačkoli v zákoně o obcích tento právní výklad
není výslovně uveden, je z právní praxe
a výkladů dozorových orgánů samosprávy
zcela zřejmý.
Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 22/2018-2022 DNE 21. SRPNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 specifických usnesení,
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 7. srpna
2019 (RM č. 21/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 22392/2018-2022);
přednesenou Zprávu ze 14. kontrolního
dne stavby „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, který proběhl dne 15. srpna
2019, a to v plném rozsahu bez připomínek
(RM 22-406/2018-2022);
Zprávu o výsledcích přijímacího řízení do
Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO
70999058, pro školní rok 2019 / 2020, kterou
sestavila a předložila paní Bc. Milena Říčařová,
ředitelka příspěvkové organizace. Celkem bylo
přijato 60 dětí (RM 22-409/2018-2022);
soubor organizačních opatření vydaných
paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání na školní rok 2019 /2020. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2019 /
2020 stanoven částkou 350,00 Kč/měsíc/dítě
(RM 22-410/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
Rozpočtové opatření č. 3/2019, a to v plném
rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření
bylo zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany
na rok 2019 o částku ve výši 1.183,00 tis. Kč
a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na
rok 2019 o částku ve výši 566,00 tis. Kč. Příjmy
po provedené úpravě činí celkem 290.213,00
tis. Kč; výdaje činí celkem 288.727,00 tis. Kč.
Rozpočet po započítání tohoto opatření do
dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na
rok 2019 včetně dříve provedených rozpočtových změn je přebytkový částkou 1.486,00 tis.
Kč (RM 22-393/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“,
mezi městem Sedlčany, jako nájemcem
a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, resp. Lesní závod Konopiště,
Želetinka č. p. 12, 256 01 Benešov u Prahy,
jako pronajímatelem, jejímž předmětem je
pronájem pozemků parc. č. 2405/7 o výměře 50 m2 a parc. č. 2405/6 o výměře 703 m2
v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, které
se nacházejí pod vodojemem a čerpací stanicí
ve vlastnictví nájemce (příslušenství související s provozem Přivaděče pitné vody Benešov
– Sedlčany); (RM 22-398/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břeme-
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ne – služebnosti č. IE-12-6006935/2, Třebnice
– výměna TS BD - 4120“, mezi městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné
břemeno na pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany, parc. č. 219 v k. ú. Třebnice, obec
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování,
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy,
tj. jednosloupová TS a uzemnění. Za zřízení
věcného břemene bude městu Sedlčany vyplacena jednorázová náhrada ve výši 18.100,00 Kč
(včetně DPH); (RM 22-399/2018-2022);
na rekonstrukci chodníku poškozeného
přístavbou 2. základní školy – Školy Propojení
Sedlčany částku ve výši poloviny předpokládané celkové ceny akce, tj. podíl města Sedlčany za nabídkovou cenu 170.641,00 Kč s DPH
financovanou z rozpočtu města Sedlčany (RM
22-407/2018-2022);
prodej publikace pod názvem „Stopa dějin Sedlčanky“, vydávané městem Sedlčany
ve spolupráci s autorem díla k příležitosti
125. výročí uvedení do provozu železniční tratě Olbramovice – Sedlčany za prodejní cenu
50,00 Kč/ks (RM 22-408/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila schválit Zastupitelstvu města Sedlčany:
bezúplatný převod pozemků parc. č. 3071/6,
parc. č. 3071/7, parc. č. 3072/5, parc. č.
3074/19 a parc. č. 3074/20 v k. ú. a obci Sedlčany (pozemky nacházející se pod stavbou vodního díla – retenční nádrže), a to z vlastnictví
ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Sedlčany (RM 22-394/2018-2022);
prodej části původního pozemku parc.
č. 144/1, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití neplodná půda, v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, manželům do
SJM, trvale bytem Solopysky, tj. nově vytvořeného pozemku parc. č. 144/22 o výměře 219
m2 za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tzn. za
celkovou kupní cenu 21.900,00 Kč (v souboru
výroků usnesení RM 22-395/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 1395, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem
využití společný dvůr o výměře 139 m2 v k. ú.
a obci Sedlčany, a to do podílového spoluvlastnictví dvou manželských párů, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/
m2, tj. za celkovou kupní cenu 69.500,00 Kč
(v souboru výroků usnesení RM 22-396/20182022);
a to v souladu s ustanovením § 31 odst.
2 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
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návrh na změnu hranic katastrálních území
v katastru města Sedlčany, a to hranice mezi
katastrálním územím Sestrouň a katastrálním
územím Sedlčany s tím, že pozemky parc.
č. 272/14, parc. č. 272/15, parc. č. 272/16,
parc. č. 272/17, parc. č. 272/23, parc.
č. 272/2, parc. č. 272/3, parc. č. 272/4, parc.
č. 272/5, parc. č. 272/18, parc. č. 272/19, parc.
č. 272/20, parc. č. 272/21, parc. č. 272/13,
parc. č. 297/13, parc. č. 297/15, parc. č. 268/2,
parc. č. 268/1, parc. č. 267/9, parc. č. 267/10
a parc. č. 267/8, dosud evidované pro k. ú.
Sestrouň, obec Sedlčany, budou nově vedeny
v evidenci katastru nemovitostí v k. ú. a obci
Sedlčany (RM 22-397/2018-2022);
přijetí daru vlastnictví pozemku od současných spoluvlastníků, tj. pozemku parc.
č. 2987/62, druhem pozemku orná půda
o výměře 792 m2 v k. ú. a obci Sedlčany
a zároveň zřízení věcného břemene spočívající v umístění vodovodního řadu, jeho
zřízení a provozování, včetně práva vstupu
a vjezdu na pozemcích ve vlastnictví dvou
FO, parc. č. 2987/79 a parc. č. 2987/80 v k.
ú. a obci Sedlčany (RM 22-400/2018-2022);
výkup pozemku parc. č. 3038/52, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití silnice, o výměře 40 m2 v k. ú. a obci
Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 150,00
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.000,00
Kč (RM 22-401/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s přijetím dotace ve výši 100.000,00 Kč pro
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, příspěvkovou organizaci města Sedlčany, na rok 2019
ze zdrojů Středočeského kraje, Fondu kultury
a obnovy památek – oblast Podpora kultury
(Žádost č. KUL/KUL/036829/2019); (RM 22402/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
o umístění nápojového prodejního automatu a automatu na pokrmy do objektu autobusového terminálu v Sedlčanech a o výběru provozovatele (IČO 41947029); (v souboru výroků
usnesení RM 22-403/2018-2022);
na akci pod názvem „Přístavba 2. ZŠ Sedlčany – nábytek“ o zadání dodávek a prací firmě
SANTAL, spol. s r. o.; IČO 42408121, za cenu
248.076,50 Kč bez DPH, tj. 300.172,57 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 22404/2018-2022);
na akci „Rekonstrukce chodníku u bytového domu Sedlčany, U školky č. p. 725 – 727“
o zadání prací firmě Údržba silnic, s. r. o.; IČO
61681199, za cenu 257.216,24 Kč bez DPH,
tj. 311.231,65 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 22-405/2018-2022).
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 23/2018-2022 DNE 4. ZÁŘÍ 2019
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 21. srpna
2019 (RM č. 22/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 23411/2018-2022);
přednesenou Zprávu z 15. kontrolního
dne stavby „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, který proběhl dne 30. srpna 2019, a to v plném rozsahu bez připomínek (RM 23-418/2018-2022);
reklamaci prací (zajištění stabilizace osvitu
hrací plochy) dříve provedených na díle „Hřiště s umělým povrchem UT 3G; Zberazská“,
která je vyřizována v souladu se Smlouvou
o dílo, a to postupem podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel vadného díla
VYSSPA Sports technology, s. r. o.; (RM 23421/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
termín pro svolání 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební
období 2018 – 2022 na pondělí dne 23. září
2019 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční
ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM
23-412/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
navržený program jednání 6. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro
toto volební období (2018 – 2022), které se
bude konat v pondělí dne 23. září 2019 (RM
23-413/2018-2022);
pojmenování nové (slepé) ulice městské
zástavby Sedlčany, které zní: „Ořechová“.
Jedná se o území, kde je navrhovaná změna hranic k. ú. Sestrouň a Sedlčany. Hranice
nové ulice začíná sjezdem ze silnice označené II/105 směrem ze Sedlčan na Osečany
a nachází se na pozemku parc. č. 272/17 v k.
ú. Sestrouň, obec Sedlčany, (lokalizace místa: při místní části Sedlčany, osada Zberaz
s názvem Roudný); (RM 23-414/2018-2022);
v souladu s ust. § 9 odst. 11 zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách,
ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení ZM č. 87/2018-2022 ze dne
24. června 2019, aktualizovaný „Plán společných zařízení“ doplněný o cesty DC 14
a DC 15, který je součástí návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice
u Sedlčan, obec Sedlčany (v souboru výroků
usnesení RM 23-416/2018-2022);
změnu hranic katastrálních území Sedlčany a Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, týkající se místní komunikace z osady
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Doubravice ve směru na osadu Oříkov, a to
dle přiloženého zákresu (v souboru výroků
usnesení RM 23-416/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021937/1,
Sedlčany, Seifertova kNN pro p. č. 2941“,
mezi městem Sedlčany, jako povinným
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc.
č. 777/1, parc. č. 2940/65 a parc. č. 2940/66
v k. ú. a obci 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 povinnému, vyplacena jednorázová náhrada ve výši 13.800,00 Kč (včetně
DPH); (RM 23-415/2018-2022);
finanční podporu (dotaci) ve výši 5.750,00
Kč, a to na nákup věcných darů pro účastníky (vítěze) definovaných kategorií závodníků
rychlostní kanoistiky v rámci tradiční sportovní akce s názvem „Memoriál Bóži Karlíka“,
která se uskuteční v Rekreačním středisku
Častoboř (v souboru výroků usnesení RM
23-417/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
své dřívější usnesení označené RM 19345/2018-2022, kterým rozhodla o realizaci
akce „Živičný povrch Komenského náměstí“
(RM 23-419/2018-2022).

▪
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OZNÁMENÍ
Dne 14. října 2019 od 9.00 hodin,
se uskuteční ve Společenském sále
Kulturního domu Josefa Suka,
Havlíčkova 514, Sedlčany,

7. setkání poskytovatelů
sociálních služeb a služeb
návazných, souvisejících
se sociální oblastí, působících
v regionu Sedlčanska.
Poskytovatelé služeb budou mít možnost představit se, informovat se vzájemně o aktivitách a aktuálním dění ve
svých institucích, je příležitostí k seznámení se s novými subjekty.
Město Sedlčany zve touto formou
občanskou veřejnost k možné účasti.

Stáhněte si pomocí QR kódu nové
webové stránky města Sedlčany.
Rada města Sedlčany rozhodla:
a to v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění o realizaci akce „Živičný povrch
ul. Pod Potoky“, která bude zadána firmě
Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199, za cenu
607.544,28 Kč bez DPH, tj. 735.128,58 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 23420/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s přijetím účelově určeného finančního
daru ve výši 50.000,00 Kč od dárce, společnosti LOM DEŠTNO, a. s., se sídlem Sedlčany,
Solopysky č. p. 36, 264 01 Sedlčany, a to na
podporu oslav 125. výročí založení železnice
Sedlčany – Olbramovice (RM 23-422/20182022).

▪

▪

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ / KULTURA

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
PETR KODICIL ze Sedlčan
(* 24. února 1533 – † 26. října 1589)
Učenec, působil na Karlově univerzitě
v Praze, opakovaně byl zvolen rektorem
univerzity, věnoval se řečtině, matematice, astronomii, psal latinské básně a vydal
několik hvězdářských knih. Byl stoupencem
v českém prostředí tehdy převládajícího
luteránského novoutrakvismu. Podílel se
na vypracování nového církevního řádu
a především pomáhal připravit tzv. českou
konfesi, tj. vyznání víry, jehož uznání chtěla česká šlechta prosadit. Na jejím základě
vydal císař Rudolf II. v roce 1609 svůj Majestát zaručující náboženskou svobodu, a to
i poddaným.
BOHUŠ KAREŠ
(* 24. února 1908 – † 1. prosince 1979)
Lékař, vlastivědný pracovník, historik
a spisovatel. Narodil se v Luhách u Sedlčan, vystudoval gymnázium v Benešově
a lékařskou fakultu v Praze. Od roku 1939
vykonával lékařskou praxi v Sedlčanech –
zde se po skončení 2. sv. války stal okresním
lékařem a později primářem interního oddělení Okresního ústavu národního zdraví.
Kareš výrazně zasahoval do kulturního dění
ve městě – byl autorem mnoha žertovných
textů, satirických scének, aktovek, parodií
a dokonce také dvou divadelních her pro
ochotníky. Výrazného úspěchu dosáhl Bohuš Kareš na dalším poli své působnosti

– v archeologii. Nedaleko své chaty na pravém břehu řeky Vltavy, poblíž obce Hrazany,
vykopal několik drobných sond, v nichž nalezl laténskou keramiku. Nepřímo tak inicioval
odborný výzkum, který potvrdil, že Kareš objevil dosud neznámé keltské hradiště.
JAROSLAV PALEČEK
(* 15. září 1895 – † 14. prosince 1969)
Legionář, učitel a osvětový pracovník.
Narodil se 15. září
1895 ve Šlapánově
u Votic. Po maturitě
na učitelském ústavu v Soběslavi roku
1915 krátce působil
na obecných školách
v okolí Prahy, brzy
však musel narukovat do rakouské armády.
Byl poslán na ruskou frontu, kde byl zajat
a následně v roce 1916 vstoupil do Československých legií. Prošel celou anabází ruských
legionářů – z ukrajinského Žitomiru přes Bachmač a Irkutsk do Vladivostoku. Do vlasti
se vrátil v hodnosti šikovatele a rotmistra
v roce 1920. Za svou činnost v legiích obdržel řadu vyznamenání.
Po jednom roce, kdy vyučoval v rodném
Šlapánově, následovalo sedmnáct let
v Sedlčanech (1921–1938). Tady vyučoval
na měšťanské dívčí škole a aktivně se podílel na kulturním životě města. Byl režisérem

DÁRKOVÝ BALÍČEK 2020:
POUKAZ NA 3 KULTURNÍ
PŘEDSTAVENÍ cena: 650 Kč

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA
Sedlčany

VZHŮRU DOLŮ
Čtvrtek 16. ledna 2020
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany
Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat téma a velkou roli pro
svůj comeback na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné chaloupce na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka nebo její producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích
přijíždějí? Zblázní se z bláznění
naší divy všichni přítomní? Odpovědi a pořádnou dávku humoru najdou diváci v této nové komediální inscenaci.

o c h o t n i c ké h o
spolku, dirigentem zpěváckého spolku Záboj
a
jednatelem
Radioklubu. V
době svého působení na místě
kustoda
sedlčanského muzea
(1923–1934) založil zvláštní muzejní oddělení –
Sukovu pamětní
síň. Byl osobním přítelem skladatele Josefa
Suka, později inicioval založení hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany.
V roce 1938 odešel do Jindřichova Hradce,
kde byl jmenován krajským osvětovým referentem. Perzekuce české inteligence však brzy
zasáhla i Palečka- roku 1942 byl z úřední moci
penzionován. Po osvobození se pochopitelně
hned vrátil ke své činnosti v oblasti kulturní.
Byl jmenován zemským osvětovým inspektorem v Praze, posléze působil na ministerstvu
kultury a ve výzkumném osvětovém ústavu.
Přitom si stále uchovával vřelé vztahy k Sedlčansku. Byl členem zpěváckého spolku Mír,
s nímž vystupoval po celé republice, v zahraničí
i v Sedlčanech (např. při odhalení Sukovy
busty). Zemřel 14. prosince roku 1969 na srdeční selhání.

TALK SHOW
JOSEFA DVOŘÁKA
Středa 5. února 2020
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany
Zábavný pořad nejznámějšího českého vodníka, ale
i skvělého divadelního a filmového herce Josefa Dvořáka, kterého doprovází populární redaktor Českého
rozhlasu Jan Burda.
Účinkují:
Josef Dvořáka
a Jan Burda

Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Aneta Krejčíková
a Jakub Zindulka

Prodej od 1. října 2019 v TIC - náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, tel: 318 821 158

DVA NAHATÝ CHLAPI
Úterý 11. února 2020
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži a také v Čechách velké úspěchy. Seriózní advokát, věrný manžel
a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší jak se
do této situace dostali, manželka
jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je,
jak se nakonec ukáže opravdové
pravdě hodně vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martina
Randová, Martin Kraus a Daniela
Šinkorová

Změna termínů vyhrazena!

MĚSTO

MODERNIZACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU V SEDLČANECH
Harmonogram stavby „Modernizace přestupního terminálu
v Sedlčanech“ je plněn s předpokládaným smluvním termínem
předání stavby 31. října 2019. Po tomto datu budou probíhat administrativní kroky k uvedení stavby do provozu v nejkratším možném termínu dle lhůt příslušných správních orgánů. Jsou finalizo-

vány montážní práce na vnitřních instalacích v budově a realizace
obrub a skladeb komunikací.
Za období realizace stavby, od 1. února do 31. srpna, byly provedeny práce v hodnotě 33 005 603 Kč bez DPH, což odpovídá 65,5%
smluvní hodnoty díla.

březen 2019

srpen 2019

červen 2019

září 2019

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ CHODNÍKY V SEDLČANECH

Chodník v Luční ulici – vybudování chodníku z parkoviště tělocvičny
do Nádražní ulice – 70 000,- Kč

Chodník v ulici Petra Bezruče před učilištěm – výměna asfaltového
povrchu – 174 000,- Kč

Chodník v Sokolovské ulici – rekonstrukce chodníku s rozšířením
vozovky pro možnost parkování – 223 000,- Kč

Chodník a parkoviště v ulici U Háječku před bytovým domem čp.
625-627 – rekonstrukce chodníků, prostranství a parkoviště před
bytovým domem – 650 000,- Kč

RŮZNÉ

TRADICE A NOVINKY NA 1. ZŠ SEDLČANY
Přivítání prvňáčků žáky 9. ročníků první školní den stejně jako
adaptační kurz 6. tříd na Častoboři patří mezi zaběhlé akce.
I letos škola podpoří charitu projektem Světová škola, díky evropským penězům se ve výuce napříč školou budou využívat

ŽÁNROVÁ AKCE ROKU

- TŘETÍ ROČNÍK ROCK´N´ROLLOVÉHO
VEČÍRKU V SEDLČANECH
Prostředí předsálí a tanečního sálu Kulturního domu Josefa
Suka v Sedlčanech bude 19. října od 19 hod. opět patřit rock´n´rollu.
Hudební akce zasazená do 50. a 60. let minulého století slibuje výjimečný kulturní zážitek. Hlavním bodem programu je
společné vystoupení lokálních uskupení The Beautifuls & Blue
Orchestra. Dále se diváci mohou těšit na pražské trio Slapdash
Rockabilly a legendární The 6 Fireballs z Brna. Stálicí akce je mimořádně úspěšná módní přehlídka šatů značky Lady AnnaHell.
Letos poprvé nabídneme i žánrově poplatné taneční vystoupení skupiny Dance by Lion´s pod vedením Lenky Sekaninové.
Mezery mezi hlavními body programu vyplní DJ, hrající ze starých desek ty nejlepší žánrové klasiky. Večerem bude provázet
moderátor Ladislav Jelen.
Na návštěvníky čekají také originální stánky, prodej vinylových desek, fotokoutek a další. Těšíme se na vás!
PŘEDPRODEJ v Městském muzeu Sedlčany.

tablety, rozvíjet čtenářská gramotnost a s tím související nákup
dalších knih do školní knihovny, budou probíhat nejrůznější
projekty, výuka v tandemu, výlety a exkurze.
Žáky opět čekají výukové hodiny v městské knihovně a možnost zapojit se do bohaté činnosti školního parlamentu.
Školní družina i letos plánuje přírodovědnou soutěž Plody
našich zahrádek, masopustní týden, drakiádu, bruslení a další
akce.
Zcela nově, opět díky evropským dotacím, proběhnou v říjnu
projektové dny na Horské Kvildě, kam vyjedou žáci 3. A,B.
Jsou plánovány projekty na téma právo, ochrana údajů a rizika facebooku, procvičování a upevňování znalostí v anglickém
jazyce formou prostorových her a doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem. I nadále bude pokračovat dobře fungující
spolupráce s Domovem Sedlčany.
Opakovaně proběhnou exkurze do místních firem, které žákům slouží při volbě povolání k seznámení se s řemeslnou výrobou nebo s oborem účetnictví přímo v praxi.
Velkou novinkou je přeměna pozemku za budovou školy
v přírodní zahradu díky získání grantu SF životního prostředí ČR.
Prostory budou sloužit k výuce ve venkovním prostředí.
Ve škole během roku proběhne řada dalších akcí a žáci mají
možnost výběru z široké nabídky zájmových kroužků.
Libor Novotný

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Dne 17. října se koná v Městském muzeu
večer při svíčkách. Představí se skupina The
Acoustic A-Team, v sestavě Karel Fořt a Zdeněk Zázvůrek.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

ŘÍJEN 2019

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

od 19.9. - 24.11. VÝSTAVA „SEDLČANY - MĚSTO VÝROČÍ”
od 4.10. - 6.11. VÝSTAVA „ČAS SVATEBNÍ”
do 15.10. VÝSTAVA „KVĚTINY, LOUKY, LES”
od 18.10. VÝSTAVA „KRAJINA V OBRAZECH”

DALŠÍ AKCE
ST 2.10. od 17 hod.
ČT 3.10. od 19.30 hod.
PÁ 4.10. od 18 hod.
PÁ 4.10. od 20 hod.
SO 5.10.
SO 5.10. od 20 hod.

HAJÁNEK
JAKUB SMOLÍK
VERNISÁŽ VÝSTAVY „ČAS SVATEBNÍ”
DADDY COOL
ZLATEM VLTAVSKÝCH STRÁNÍ
SLUNOVRAT

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO

PO 7.10. od 10 hod.
ST 9.10. od 17 hod.
ST 9.10. od 19.30 hod.
ČT 10.10. od 19.30 hod.
PÁ 11.10. od 13.30 hod.
PÁ 11.10. od 18 hod.
PÁ 11.10. od 20 hod.
SO 12.10.
SO 12.10. od 20 hod.
NE 13.10. od 15 hod.

STAROSTI MEDVĚDA BRUČIMÍRA
HAJÁNEK
ČTENÍ KE KAFI
PARDÁL
HRAJEME ORIGINÁLNÍ PÁRTY HRU TELEPATIE
VIETNAMEM PO VLASTNÍ OSE
TOUHA JMÉNEM EINODIS
ŽIDOVA STROUHA
TICHÉ DOTEKY
HODINÁŘŮV UČEŇ

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
..... PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
................................................... DIVADLO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
...................................................... BESEDA
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 14.10. od 10 hod.
ÚT 15.10. od 19.30 hod.
ST 16.10. od 17 hod.
ČT 17.10. od 19 hod.
ČT 17.10. od 20 hod.
PÁ 18.10. od 18 hod.
PÁ 18.10. od 20 hod.
SO 19.10. od 10 hod.
SO 19.10. od 19 hod.
SO 19.10. od 20 hod.

PŘÍRODNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
BIG BAND ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR + JOSEF LAUFER
HAJÁNEK
THE ACOUSTIC A-TEAM
BUDIŽ SVĚTLO
PROMĚNY A VRCHOLY ČESKÉ BALADY
AFTER: POLIBEK
ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
ROCK´N´ROLLOVÝ VEČÍREK (V KDJS)
IBIZA

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
.......................................................... KINO
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
..................... ROCK´N´ROLLOVÝ VEČÍREK
.......................................................... KINO

PO 21.10. od 19.30 hod.
ST 23.10. od 17 hod.
ČT 24.10. od 19.30 hod.
PÁ 25.10. od 17 hod.
PÁ 25.10. od 18.30 hod.
PÁ 25.10. od 20 hod.
SO 26.10. od 19.30 hod.
SO 26.10. od 20 hod.

MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
HAJÁNEK
JEDNA A JEDNA JSOU TŘI
KŘEST KNIHY - AHOJ DINOSAURE
LUKÁŠ SYNEK: SAUDSKÁ ARÁBIE
AVENGERS: ENDGAME
ROBERT FULGHUM JE OPRAVÁŘ OSUDŮ!
BOUŘLIVÉ VÝŠINY

................................................. LISTOVÁNÍ
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
............................ PŘEDPLATNÉ DIVADLA
............................................ KŘEST KNIHY
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
..................... AUTORSKÉ ČTENÍ + BESEDA
.......................................................... KINO

PO 28.10. od 15 hod.
ÚT 29.10. od 19.30 hod.
ST 30.10. od 17 hod.
ST 30.10. od 19.30 hod.
ČT 31.10. od 20 hod.
ČT 31.10. od 19.30 hod.

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
60´S ANEB ŠEDESÁTKY
HAJÁNEK
60´S ANEB ŠEDESÁTKY
PARAZIT
60´S ANEB ŠEDESÁTKY

.................................................. POHÁDKA
................................................... DIVADLO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
................................................... DIVADLO
.......................................................... KINO
................................................... DIVADLO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 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

Čtvrtek 3. října v 19.30 hod.

KONCERT

Do divadelního sálu KDJS
Vás zveme na koncert nazvaný jednoduše

JAKUB SMOLÍK

V roce 2019 oslaví tento populární zpěvák životní jubileum, a proto nachystal
narozeninové koncerty. Turné „60“ je
naplánované na říjen a listopad 2019
a jednou z prvních zastávek jsou i Sedlčany. Za doprovodu kapely zazpívá Jakub
své největší hity a uslyšíme i novinky
z jeho repertoáru.
Vstupné: 340 Kč.
Délka koncertu cca 120 + přestávka.

Čtvrtek 10. října v 19.30 hod.

DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční první představení
z letošní série Divadla UNGELT,
kterým je tragikomická inscenace Felixe Mitterera

,,PARDÁL“
Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který je tolik podobný jejímu zesnulému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná, jak říká její synovec? Anebo je všechno úplně jinak?
Napínavá tragikomedie, v níž se skutečnost skládá do nečekaných a dojemných obrazců nesmrtelné lásky.
Hrají: František Němec, Carmen Mayerová, Ondřej Novák

Středa 9. října v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Do Společenského sálu KDJS zveme nejen majitele předplatitelských průkazů na první představení letošního předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie, kterým je pořad

ČTENÍ KE KAFI

Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové přichází opět s něčím nevšedním. Po několika
úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vytvořit pořad,
který nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé
reakce a sdílení. Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské
v podání hereček divadla MALÉhRY jsou doplněny úsměvnými
komiksy Venduly Chalánkové. Představení se koná ve Společenském sále jako posezení u stolů, což uvítaly protagonistky pořadu – prý musí být místo „ NA KAFE“.
„ U kafe se nemůže přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál
klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do filozofování, nebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků… Chvilka
pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás. Naučili nás dívat se na svět
tak, jak se na něj dívají
druzí. Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli
druzí. Naučili nás poslouchat druhé a ne sebe. Ve
třech letech jsme se ptali
PROČ… Potom jsme se
ptát přestali…“
Hrají: B. Seidlová, D. Zbytovská, N. Zbytovská
Vstupné: 240 Kč.
Délka představení cca
110 minut bez přestávky.

Vstupné: 380 Kč.
Délka představení cca 105 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2019
Pátek 11. října v 20 hod.
PROMÍTÁNÍ MUZIKÁLU

Čtvrtek 24. října v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V sále sedlčanského KINA se uskuteční velice zajímavá akce,
která vznikla díky úzké a přátelské spolupráci KDJS Sedlčany
s pražským Klubem přátel Divadla UNGELT, kteří Vás zvou na
promítání muzikálu Marty Skarlandtové a Karla Štolby

V divadelním sále se uskuteční další představení letošního
předplatitelského cyklu divadla,
kterým je hra Miluše Dreiseitlové a Zuzany Kožinové

o baronce Sidonii Nádherné
z Vrchotových Janovic.
Původní český komorní muzikál je inspirovaný nevšedním osudem baronky Sidonie
Nádherné, poslední majitelky
zámku Vrchotovy Janovice.
Kromě barvitého osobního
života krásné a inteligentní
baronky, přibližuje komorní
muzikál také pohnuté historické okamžiky naší země,
a coby ctitelé baronky v něm vystupují významní muži minulého století – vídeňský novinář a literát Karl Kraus, malíř Max
Švabinský či básník Rainer Maria Rilke.
Hrají a zpívají: Marta Kubišová, Aneta Langerová, Milan Hein,
Ondřej Novák, Igor Orozovič, režie: Pavel Ondruch
Vstupné dobrovolné. Délka projekce cca 70 minut
+ vystoupení ředitele a zakladatele Divadla UNGELT Milana
Heina a režiséra Pavla Ondrucha.

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.
Vstupné: 280 Kč.
Délka představení
cca 75 minut+ přestávka.

TOUHA JMÉNEM EINODIS

Úterý 15. října v 19.30 hod.
KONCERT

Po úspěšných koncertech ÚSTŘEDNÍ HUDBY ARMÁDY ČESKÉ
REPUBLIKY, kterou jsme v Sedlčanech již vícekrát uvítali,
máme letos příležitost na sedlčanském jevišti vidět a slyšet
další skvělý soubor.

BIG BAND
ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR
Jako hostujícího sólistu tohoto orchestru
uslyšíme letošního jubilanta a výborného zpěváka, kterým je JOSEF LAUFER.
Klasický Big Bandový repertoár, skvělý orchestr i sólisté jsou zárukou výjimečného
hudebního zážitku.
Vstupné: 280 Kč. Délka představení
cca 85 minut + přestávka.

,,JEDNA A JEDNA JSOU TŘI“
… aneb Jak to tedy bylo Antoníne?

Sobota 26. října v 19.30 hod.

AUTORSKÉ ČTENÍ + BESEDA

Slavný americký spisovatel Robert Fulghum nalezl v České republice druhý domov. Patří zde k nejpopulárnějším spisovatelům a za všechny ty roky, co k nám jezdí, je už daleko více „náš“
než jejich. Teď přijíždí ještě jednou objet Česko a poznat se
osobně s co největším množstvím svých čtenářů, které má rád
stejně jako oni jeho.

ROBERT FULGHUM
JE OPRAVÁŘ OSUDŮ!

Komponovaný večer plný zábavy, během kterého je cokoliv možné a nic není úplně jisté – jen to, že Robert Fulghum bude na
místě a diváci budou mít příležitost zeptat se jej úplně na cokoli. ROBERT FULGHUM
je opravář osudů!
Uvidíte scénické čtení, pozveme
vás do hospody U Devíti draků
a jedné ovce a seznámíte se
s dějem posledního románu Roberta Fulghuma Opravář osudů.
A že je s čím seznamovat! Jde
přece o román, který napsal pro
svoje české fanoušky a který se
v Česku odehrává!
Autor: Robert Fulghum, Úprava: Tereza Verecká, Hrají: Diana
Toniková/Martina Šindelářová, www.argo.cz
Ladislav Odrazil/Petr Jeřábek, www.argo.cz
NOVÉ A JEDINEČNÉ TURNÉ
ROBERTA FULGHUMA PO ČESKU
Robert Fulghum
Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2019
Pondělí 28. října v 15 hod.

PRO RODIČE A DĚTI

Pro naše nejmenší diváky
jsme připravili divadelní zpracování kultovního večerníčku

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se
ví, malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu…
Krkonošské pohádky byly a stále jsou nejoblíbenějším večerníčkem. Je vidět, že děti jakékoliv generace milují prostý pohádkový příběh, kde spravedlivý
Krakonoš vždy nachytá nadutého a vychytralého pána z Trautenberka. Kuba, Anče a hajný
jsou hrdinové, kterým děti vždy
drží palce. A všichni se pak radují, že nadpřirozená síla, kterou
představuje pán hor Krakonoš,
se postaví na stranu těch, kterým je ubližováno.
Představení uvádí Kulturní portál.
cz.
Vstupné: 90 Kč.
Délka představení cca 75 minut.

Úterý 29. října v 19.30 hod.				
Středa 30. října v 19.30 hod.
Čtvrtek 31. října v 19.30 hod.
DIVADLO

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
Vás srdečně zve na poslední 3 reprízy
bláznivé hudební retro-komedie Jiřího Janků a Petra Svojtky

60’S ANEB ŠEDESÁTKY

Prostřednictvím příběhu retrofila máte poslední a jedinečnou
možnost vrátit se do dob, kdy klukům rostly dlouhé vlasy, láska
nebyla sprostým slovem a z rádií zněl hit za hitem!
V režii Richarda Otradovce hrají a zpívají: Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Tereza Boučková, Pavel Heran, Jaroslav Repetný,
Sláva Bloch, Kateřina Skalská, Richard Otradovec, Pavel Žak,
Renata Volková, Renata Holoubková a Miroslav Bouček.
Hudbu k představení, které bylo s úspěchem sehráno v dubnu
letošního roku, nahráli členové sedlčanského big bandu Blue Orchestra pod vedením
Pavla Fořta.
Vstupné: 130 Kč.
Délka představení: 120
minut + přestávka.

VÝSTAVA

První výstava nové kulturní sezony nese název

KVĚTINY, LOUKY, LESY

Svá díla nám představuje náš domácí sedlčanský autor

STANISLAV KADLEC.

Výstava trvá do 15. října 2019.

VÝSTAVA
Další výstava, kterou nabídneme našim návštěvníkům
od 18. října 2019 je nazvána

„KRAJINA V OBRAZECH“

Její autor - malíř z podblanicka JOSEF BURKHARD se věnuje výtvarnému umění již od svého mládí.
Je členem mezinárodního uměleckého projektu tolk.cz, který
prezentuje tvorbu umělců po celém světě, Podblanické galerie
ČSOP Vlašim a klubu přátel PG a ART galery.
Žije a tvoří v Načeradci pod Blaníkem. První výstava byla uskutečněna v roce 2004 v Sedlčanech a měla úspěch. Pro velmi
kladné ohlasy prezentuje svá díla v dalších městech naší republiky např. ve Vlašimi, Benešově, Pelhřimově, Praze, Kolíně
a dalších. K tvorbě malíř používá klasickou techniku olejomalby. Jeho vzorem a učitelem byl světově uznávaný malíř Bob
Ross. Tyto obrazy jsou odrazem malířova ducha a charakteru.
Malování je pro něj blahodárný čas dávající mu pocit klidu
a svobody.
Výstavy jsou přístupné 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.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA LISTOPAD 2019
ST 6.11. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
Koncert
ČT 7.11. … NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR				
Předplatné cyklu divadla
ÚT 12.11. ZAHRADNÍ SLAVNOST Divadlo mimo předplatné
ST 13.11. KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA + G&B
VZPOMÍNKY NA PETRA NOVÁKA		
Koncert
SO 16.11. NOC DIVADEL		
celostátní akce divadel
NE 17.11. KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NESVADBA		
Pohádka pro děti a rodiče
ST 20.11. NA SPRÁVNÉ ADRESE Divadlo mimo předplatné
ČT 21.11. BLUE ORCHESTRA		
Koncert
ÚT 26.11. DOPISY OLZE
Předplatné cyklu slova, hudby a poezie
ČT 28.11. STRAHOVANKA			
Koncert

DÁLE PŘIPRAVUJEME
ADVENTNÍ KONCERT – ZÁBOJ a ZUŠ (koncert)
VODNÍK ČESÍLKO (pořad pro děti)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert)
PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA (Vánoční představení ZUŠ)
VÁNOČNÍ KONCERT ZÁBOJ A ZÁBOJÁČEK (koncert)
NEZMAŘI (Vánoční koncert) …

a dále na rok 2020 např.

PARTIČKA, VZHŮRU DOLŮ, DAKAR 2020,
MADAM RUBINTEIN, OBUŠKU Z PYTLE VEN, JOSEF DVOŘÁK,
DVA NAHATÝ CHLAPI, MALINA BROTHERS,
J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS, SNĚHURKA, SAMSON A JEHO
PARTA, ROGILETTO, KRÁS(K)A NA SCÉNĚ, HOUSLE …

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 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 4. října ve 20 hod.

pátek 25. října ve 20 hod.

film Francie – komedie (2019), rež. M. Govare, 97 min.

film USA – akční dobrodružný (2019), rež. A. Russo,180 min.

DADDY COOL

Táta na plný úvazek. Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název
bláznivé komedii o čtyřicátníkovi Adrienovi, který si doma založí
jesle. A vede je hodně po svém. Adriena jeho přítelkyně vykopne,
protože se vůbec nechová jako zralý muž, ale mnohem spíš, jakoby mu bylo čtrnáct. Hraje V. Elbaz, L. Arné a další.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 5. října ve 20 hod.
film USA – drama/horor (2019), rež. A. Aster, 138 min.

Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet
do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce
odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Hraje F. Pulg, W. Poulter a další.
Vstupné 100 Kč. Od 15 let.
pátek 11. října 2019 ve 20 hodin

TOUHA JMÉNEM EINODIS

Kulturní Dům Josefa Suka Sedlčany a Klub přátel Divadla Ungelt Vás
zvou na promítání muzikálu M. Skarlandtové a K. Štolby o baronce
Sidonii Nádherné z Vrchotových Janovic. Původní český komorní
muzikál je inspirovaný nevšedním osudem baronky Sidonie Nádherné. Komorní muzikál přibližuje pohnuté historické okamžiky
naší země a coby ctitelé baronky v něm vystupují významní muži
minulého století – vídeňský novinář a literát Karl Kraus, malíř Max
Švabinský či básník Rainer Maria Rilke. Hrají a zpívají: Marta Kubišová, Aneta Langerová, Milan Hein, Ondřej Novák, Igor Orozovič, režie: Pavel Ondruch.
75 min. Vstupné dobrovolné.

TICHÉ DOTEKY

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu
života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále zvaném Avengers: Endgame
sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 26. října ve 20 hod.

BOUŘLIVÉ VÝŠINY

SLUNOVRAT

sobota 12. října ve 20 hod.

AVENGERS: ENDGAME

DVD prem. 3.10.19

film ČR – thriller (2019), rež. M. Hogenauer, 96 min.

Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší
vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale
především o desetiletého Sebastiana. Již první setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno mnohem více. Hraje E. Křenková.
Vstupné 90 Kč. Od 15 let.
pátek 18. října ve 20 hod.

AFTER: POLIBEK

film USA – romantický (2019), rež. J. Gage, 106 min.

O filmu After: Polibek se často píše jako o „Padesáti odstínech pro
teenagery“. Oba filmy spojuje velká romance, neovladatelná přitažlivost hlavních hrdinů, vášeň a touha. Spořádaná studentka se
zamiluje do toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka s temnou
minulostí i tajemstvím. Hraje J. Langford, H. Fiennes.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 19. října ve 20 hod.

IBIZA

film Francie – komedie (2019), rež. A. Lemort, 86 min.

Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení.
Zamilovali se do sebe až po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby si na
svou stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou zrovna nadšené. Navrhne jejímu synovi, že pokud udělá maturitu, může vybrat
letní dovolenou. Hrají Ch. Clavier, M. Seigner.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

film GB – adaptace románu (2019), rež. A. Arnold, 129 min.

Mladý chlapec neznámého původu je zachráněn před chudobou.
V nové rodině se brzy projeví silné pouto mezi ním a nevlastní
sestrou Cathy. Román Na větrné hůrce Emily Brontëové se dočkal
nespočtu adaptací. V roce 2011 se do osudového příběhu britské
literární klasiky pustila i režisérka Andrea Arnold.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 13. října v 15 hod.

HODINÁŘŮV UČEŇ

film Česko – pohádka (2019), rež. J. Rudolfová, 102 min.

Pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví. Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh
o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. Hrají V. Preiss,
J. Plesl, J. Plodková a další.
Vstupné 90 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 17. října ve 20 hod.

BUDIŽ SVĚTLO

film SR, ČR – (2019), režie Marko Škop, 93 min.

Ústřední postavou nepřikrášleného portrétu současné slovenské společnosti je vesničan Milan, který má tři děti a jezdí
pracovat do Německa. Přijíždí domů na Vánoce, kde poklidnou
sváteční atmosféru naruší podezření, že jeho syn je coby člen
polovojenské mládežnické skupiny zapleten do šokující události, jež otřásla místní komunitou. Problémy tradiční rodiny,
šikana, nacionalismus, katolická církev – to vše jsou témata,
která Budiž světlo zpracovává s nebývalou hloubkou a autorskou suverenitou.
čtvrtek 31. října ve 20 hodin

PARAZIT

film Jižní Korea – (2019), režie Bong Joon-ho, 132 min.
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa nabídne svěží prolínání
žánrů, vypointované scény a výrazný sociální apel, kterému se
nuda vyhýbá nekonečným obloukem. Příběh sleduje chudou,
ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat
do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Originální dílo bylo
oceněno Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se stalo nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 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 4.10. - 6.11. 2019
VÝSTAVA

ČAS SVATEBNÍ

– společná výstava obyvatel města
Vernisáž se uskuteční v pátek 4. 10. 2019 od 18.00 hod.
Výstavu si můžete dále prohlížet v provozní době knihovny
až do 6. 11. 2019.
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.
Všem, kteří zapůjčili fotografie, děkujeme.

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: 27. 10. 2019 od
18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé
pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do
18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy
i pro muže.
Klub Mnémé (klub pro seniory): 2. 10., 16. 10. a 30. 10.
2019 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17
hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do
18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 5. 10. a 19. 10. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

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 října: Uhodnete, ke kterému měsíci se váží pranostiky ze staročeského kalendáře?

KŘEST AUDIOKNIHY
Pátek 25. 10. 2019 od 17 hod.

AHOJ DINOSAURE!

– křest audioknihy regionální spisovatelky Markéty Vítkové
Slavnostně pokřtíme audioknihu pro děti Markéty Vítkové, ve
které se to jen hemží dinosaury. Scénář pro audio podobu připravila Ema Zámečníková, knihu namluvila Taťjana Medvecká
spolu s Jaromírem Medunou. Svoji energii do namluvení knihy však připojily i děti, převážně z dramatického oboru ZUŠ
Sedlčany, které na natáčení výborně připravila Jaroslava Trojanová. Aby si nejen malí posluchači mohli i zatančit, součástí
knihy jsou veselé
a vtipné autorské písničky Olgy
Šafrové. Nahrála
je a nazpívala
spolu s Janem
Marhoulem,
Pavlem
Pínou
a Jonášem Nietschem. Určitě nějaké zazní
i naživo, tak se
máte na co těšit!
Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří
rádi tvoří.
Určitě si nenechte ujít toto jedinečné setkání.

Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO
OPĚT S NÁMI?

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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 2. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 9. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 16. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 23. 10. 2019 od 17 hod.
Středa 30. 10. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se potěšíme pohádkami
z Večerníčků. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 11. 10. 2019 od 13.30 hod.
Hrajeme originální párty hru Telepatie
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 7. 10. 2019 od 10 hod.
Starosti medvěda Bručimíra
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihou Jak
medvěd Bručimír všechno zapomněl od spisovatele Richarda
Skolka. Interaktivní program nás zavede do lesa Hustníka, kde
se potkáme s kozou Neurózou, krtkem Poustevníkem, kancem Hádavcem a ještěrkou Výbuškou.

DALŠÍ ŘÍJNOVÉ AKCE
BESEDA

Pátek 11. 10. 2019 od 18 hod.

VIETNAMEM PO VLASTNÍ OSE

Beseda o putování Vietnamem s Katkou Jelenovou, Pavlem
Hodysem a kamarády. Co všechno viděli? Co ochutnali? Co je
překvapilo, potěšilo a pobavilo? To se dozvíte, když přijdete.

PŘEDNÁŠKA

Pátek 18. 10. 2019 od 18 hod.

PROMĚNY A VRCHOLY
ČESKÉ BALADY
– přednáška pro veřejnost literárního vědce a pedagoga
PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.
Balada a baladičnost je jedním z nejtypičtějších žánrů a modalit české literatury. Přednáška posluchače seznámí s vývojem
české baladiky od preromantických náznaků přes romantické
vrcholy a realistickou a prvorepublikovou sociální baladiku až
do konce dvacátého století.

Pondělí 14. 10. 2019 od 10 hod.
Přírodní výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro nejmenší.
Sobota 19. 10. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas
s knížkou v knihovně.

LISTOVÁNÍ

TÝDEN KNIHOVEN 2019

PROGRAM:
30. 9. 2019 – 5. 10. 2019: Přihlašování čtenářů zdarma – Bez
vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše
sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven
odpuštěn administrativní poplatek na půl roku.
1. 10. 2019: Odstartování 16. ročníku Čtenářské ligy. „Fakt
hustý týpci“ je název letošního ročníku dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská liga, která startuje již pošestnácté právě
v Týdnu knihoven. Od října do května mají děti možnost soutěžit
a sbírat body. Body lze získat za správné vrácení knih, za vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro daný měsíc, které se
letos budou týkat lokální historie, ale také za účast na nejrůznějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři s námi nocují při Noci
s Andersenem, na konci školního roku dostávají knižní odměny
a v září s námi hrají fotbal proti týmu spisovatelů a ilustrátorů.
Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit!
4. 10. 2019 od 16 hod.: Co přinesl rok 1989 – připomenutí
30. výročí Sametové revoluce formou „živých knih“. Živé knihy
představují lidé, kterých se daný rok blíže týká, zažili jej nebo
o něm mají hodně informací z různých pramenů.
Užijte si s námi Týden knihoven 2019

Pondělí 21. 10. 2019 od 19.30 hod.

MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
(soubor povídek více než 60ti osobností)
– LiStOVáNí jako dárek od knihovnic
k 30. výročí Listopadu ´89

U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osobností připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá
dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina
z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné
časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci, s nimiž se
dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem
intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také
mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé
a originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních
vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili
až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím,
v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak moc se tehdejší
svět lišil od dnešního.
- účinkují: Pavel Oubram (alt. Jiří Ressler) a Věra Hollá
- uspořádal Ján Simkanič
- v roce 2014 vydal BizBooks (Albatros Media)
Vstup ZDARMA

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program říjen 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 24. listopadu

Pátek 25. října v 19 hod.

VÝSTAVA

PŘEDNÁŠKA

Městské muzeum Sedlčany vás zve na výstavu

SEDLČANY – MĚSTO VÝROČÍ
725 let města | 150 let hasičského sboru |
125 let železnice | 125 let muzea

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

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. Vystavené archivní
materiály, dobové dokumenty a fotografie, připomínají dávnou historii
i nedávné osudy všech jmenovaných oslavenců.
Výstavu můžete navštívit
do neděle 24. listopadu.
Vstup zdarma.

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.

LUKÁŠ SYNEK:
SAUDSKÁ ARÁBIE
- V JEMENSKÉM POHRANIČÍ
V rozsáhlé Nadžránské oáze na samém jihu saúdsko-arabského království můžeme obdivovat úrodná políčka a palmérie
prošpikované tradičními hliněnými mrakodrapy. Jasně se zde
odráží původně jemenská kultura.
Právě tudy procházely obchodní karavany po významné Kadidlové stezce. Na západě, v Asirských horách, najdeme kaňony
plné bujné vegetace.
Na východ do vnitrozemí se naopak táhne dunová poušť Rub
al Chálí, kde navštívíme prastaré karavanní studny, ruiny starověkého města Al Faw, galerie prehistorických skalních rytin
a současné velbloudáře.
Délka přednášky cca 90 minut.
Vstupné 50,- Kč

Čtvrtek 17. října v 19 hod.
KONCERT

THE ACOUSTIC A-TEAM

Večer při svíčkách plný světoznámých písní v podání Karla
Fořta a Zdeňka Zázvůrka. Oba muzikanti ve společném akustickém projektu zúročují zkušenosti, které nasbírali v mnoha
hudebních uskupeních dohromady i každý zvlášť. Jedna kytara,
jedna baskytara, dvoje hlasivky – víc není v nápaditých aranžích třeba.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.
Vstupné 150,- Kč

PŘIPRAVUJEME:

Večer při svíčkách: hudební uskupení

„PRVNÍ KÁVA“

– pátek 15. listopadu od 19 hodin.

Ve státní svátek
v PONDĚLÍ 28. října
je muzeum ZAVŘENÉ.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
OSP

Okresní stavební podnik byl založen roku
1950 Sdruženým komunálním podnikem
Sedlčany. Od roku 1953 sídlí jako samostatný okresní stavební podnik v nově vystavěných objektech. Dne 13. 1. 1960 podnik vyhořel a byl znovu vystavěn s novou
administrativní budovou, do které se roku
1963 po nouzovém umístění přistěhoval.

V roce 1960 byl v rámci reorganizace přeměněn na Okresní stavební podnik Příbram, stavební správa Sedlčany. Nyní má
asi 160 zaměstnanců, v administrativě jich
pracuje 23. V roce 1962 bylo ustaveno
8 brigád socialistické práce. 9. 5. 1964 dostal zedník Fr. Plachý státní vyznamenání
jako vzorný zaměstnanec podniku.

VLTAVAN

Dokončování stavby hotelu Vltavan, foto asi z roku 1960.

Aby byla zmírněna tíživá ubytovací
situace návštěvníků
Sedlčan,
vystavěla
Jednota – spotřební
družstvo na náměstí
nový moderní hotel
s názvem „Vltavan“.
Tím se Sedlčany dočkaly společenského
střediska, které tak
postrádaly. V hotelu je 31 pokojů s 71
lůžky, sál na 400 míst
k sezení, kavárna na
80 míst, jídelna na
120 míst. Hotel pra-

cuje s obratem 500 000 Kč. V přízemí je
umístěna cukrárna.

HAMIRO

Po zrušení sídla okresu v Sedlčanech byla
uvolněná budova okresního soudu v roce
1960 předána k užívání nár. podniku Hamiro
Příbram. Ten v něm po adaptaci zavedl výrobu textilních hraček. Tím se velice přispělo
k zaměstnanosti našich žen, neboť provozovna zaměstnává ze 135 pracujících 126 žen.

Budova bývalého okresního soudu a berního úřadu, po r. 1960 podnik Hamiro –
výroba plyšových hraček. Dnes Restaurace
Bowling.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: MECHANICKÉ POČÍTADLO FRANCIA
V muzejní sbírce se před sedmi lety ocitla
mosazná tabulka s řadami otvorů a číslic.
K čemu slouží? To nám prozradí přiložený manuál, který vydal Velkoobchod kancelářským
zařízením Miroslava Švestky na Václavském
náměstí v Praze.
Podle něj dokáže „počítací stroj značky
FRANCIA“ bez problémů sčítat, odčítat a ná-

sobit. Po bližším pročtení návodu zjistíme,
že všechny tři operace se provádějí na stejném principu. Tyčinka (chcete-li, stylus) se
zabodne do otvoru příslušného čísla v řádu
jednotek, desítek atd., případně desetinných míst, a popotažením dolů či vzhůru se
v horním řádku objevuje výsledek. Odečítá se
„přičtením“ komplementární cifry (jednotlivé
číslice menšitele odečtené od
devítky). Pro násobení musíme znát alespoň malou násobilku, přičemž počítadlem
zaznamenáváme dílčí součiny.
K obsluze počítadla je třeba
určitá praxe, při zadávání jmenovaných dílčích součinů do
správných sloupečků je velice
snadné se splést.
Přestože přístroj opravdu pochází z Francie, název
FRANCIA v záhlaví je ve skutečnosti označením modelu.
Francouzská firma UNIS ELPÉ
France totiž vyráběla ještě
Ukázka z návodu na obsluhu počítadla od pražského prodej- další typy počítadel jako TOTAce, v níž pozorujeme i sto let staré lingvistické zajímavosti.
LIS nebo PICMA. Zkratka UNIS

značí Union National Inter Syndicale. Firma
měla nejspíše vzniknout v roce 1916 a stáří
dochovaných exemplářů hovoří o její existenci ještě ve 30. letech. Naše počítadlo FRANCIA
lze datovat do 20. let 20. století.
Značka Brevetée SGDG (Sans Garantie Du
Gouvernement, tedy bez záruky státu, za
funkčnost zodpovídá podavatel) úplně dole
je francouzský typ patentu používaný do
r. 1968.
-pž

Mosazné počítadlo mívalo kožené pouzdro,
někdy i s vloženým zápisníkem na výpočty.

ŠKOLSTVÍ

OZOBOTI, FILAMENT A 3D TISK
Jistě ne každému jsou známy pojmy
v názvu, ale mnozí vytuší, že patří do světa překotně se rozvíjející informatiky. Charakterizují také novinky ve výuce tohoto
předmětu na GaSOŠE Sedlčany, kde během
uplynulých prázdninových týdnů došlo
k mnoha inovacím. Na co se tedy mohou
studenti těšit?
Všechny učebny jsou kabelem nově připojeny do školní počítačové sítě, což umožní brzké zavedení elektronické třídnice.
Dosavadní WI-FI síť se 4 přístupovými body
na chodbách byla nahrazena novou sítí
s 11 přístupovými body, která zaručí pokrytí
signálem v celé budově školy. Z grantu byly
pořízeny další robotické soupravy, které
umožňují rozvoj informatického myšlení
a výuku programování zábavnou formou.
Bylo zakoupeno dvacet stavebnic Micro:bit,
osmnáct ozobotů a k pěti stavebnicím LEGO
Mindstorms EV3 byla dokoupena šestá.
Velkým přínosem bude také 3D tiskárna,
kterou vlastnoručně ze stavebnice sestavil Mgr. Jan Šimek, vyučující informatiky.
Ochotně nám zodpověděl pár otázek:
Jak se liší 3D tiskárna od běžné tiskárny?
Na rozdíl od běžné tiskárny netiskne ob-

raz na papír, ale výstupem jsou prostorové
tvary, tedy předměty.
Z čeho tedy tiskne?
Náš model Průša MK3s tiskne z PLA filamentu. Jedná se o strunu z kukuřičného škrobu. Tento materiál je k nerozeznání od plastu,
ale na rozdíl od něj je plně rozložitelný.
Kolik to všechno stojí?
Kompletní tiskárna vyjde na 27 000 Kč, lze
ale koupit i nesestavenou verzi v podobě stavebnice, která stojí zhruba 20 000 Kč. Cena
tisku je dána množstvím spotřebovaného filamentu. Námi používaný materiál se pohybuje
kolem 700 Kč za kilogram.
Bylo náročné tiskárnu sestavit?
Stavba mi zabrala přibližně 10 hodin.
S tiskárnou - stavebnicí byl dodán 150stránkový manuál, který je skvěle didakticky zpracován. Pamatuje dokonce i na motivaci. K návodu byl přibalen balíček želatinových medvídků
a po každé kapitole jsem byl odměněn příslušným počtem těchto barevných sladkostí :-) .
Už jste vytiskl nějaký předmět?
Zatím jsme pouze tiskli několik testovacích předmětů, např. píšťalku. Největší
výhoda 3D tiskárny je, že si můžete vytisknout předmět zcela podle svých představ

Mgr. Jan Šimek
a potřeb – například chybějící součástku do
stavebnice LEGO, ale i plastový díl do osobního automobilu.
V závěru ještě dotaz na poslední neznámou
v textu. Jak si máme představit ozoboty?
Jsou to vlastně takoví maličcí roboti či interaktivní hračky, které žáci programují tak, aby
tito plnili různé úkoly, např. cestu bludištěm.
Děkujeme za odpovědi, věříme, že pomohou čtenářům zorientovat se v nových
trendech prestižního oboru informatiky.
A studenti gymnázia a obchodní akademie
se mají na co těšit.
Za GaSOŠE Sedlčany zaslala Blanka Hrochová

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v březnové Radnici jsem Vám představovala činnost a náplň práce obou organizací - Sdružení obcí Sedlčanska
a Toulavy. Někteří z Vás si možná vzpomenou, že u Sdružení to bylo, mimo jiné, zpracovávání dotací a výběrových řízení pro obce Sdružení. Dnes Vám popíši dotace, které jsme pro obce zpracovali a ještě zpracujeme
v letošním roce. Za Toulavu Vám představím projekt „Stezka údolím Lužnice Toulavou“.

ZPRACOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE PRO OBCE
Středočeský kraj – Fond Obnovy venkova
• Oprava střechy zvoničky v Křepenicích – podáno listopad 2018, zrealizováno
v roce 2019 – výše dotace 159.000,- Kč
• Rozšíření veřejného osvětlení v obci
Radíč – podáno říjen 2018, zrealizováno
v roce 2019 – výše dotace 119.000,- Kč
• Obnova křížků v obci Štětkovice – podáno březen 2019, zrealizováno v roce 2019
– výše dotace 159.553,- Kč
• Obnova křížku a zvoničky – Bořená
Hora – podáno květen 2019, zrealizováno
v roce 2019 – výše dotace 152.317,- Kč
Středočeský kraj – Program na obnovu
Turistických informačních center
• Turistické IC Vysoký Chlumec – podáno
srpen 2019 – výše dotace 18.000,- Kč
Do konce roku 2019 budeme ještě zpracovávat žádosti o dotace pro obec Počepi-

ce – rekonstrukce a výstavba autobusových
zastávek, Městys Vysoký Chlumec – výstavba autobusových zastávek, výměna svítidel
veřejného osvětlení.
U úspěšných dotací zároveň zajišťujeme
pro obce výběrová řízení – zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele.
Operační program zaměstnanost (OPZ)
– do tohoto programu jsme zpracovali žádost o dotaci za Sdružení obcí – vytvoření
strategických dokumentů pro 18 obcí svazku, celkem 36 dokumentů (např. pasport
veřejného osvětlení, dopravního značení,
hřbitova, zeleně, splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace, vodovodu, krizového řízení, strategie rozvoje obce) ve výši
3.026.219,25 Kč. Zda uspějeme, budeme
vědět v listopadu až prosinci letošního
roku.

TOULAVA FINIŠUJE K DALŠÍMU PRVENSTVÍ V ČR

O jaké prvenství se jedná? První dálková certifikovaná pěší stezka v ČR podél
řeky Lužnice z Plané nad Lužnicí do Týna
nad Vltavou, pod názvem „ Stezka údolím Lužnice Toulavou“. V případě úspěchu
bude zařazena na seznam nejlepších stezek
v Evropě. Turistická oblast Toulava s Klu-

bem českých turistů za podpory Jihočeského kraje, měst a obcí na stezce, již více
jak rok a půl připravuje tuto trasu tak, aby
jí byla udělena značka „Leading Quality
Trails Best of Europe“, v překladu „Stezky
špičkové kvality, nejlepší v Evropě“. V současné době je 20 certifikovaných tras a to v
Německu, Řecku, Rakousku a Nizozemsku.
Certifikační komise bude trasu procházet,
hodnotit a bodovat od 9. do 12. října 2019.
Na co se tedy turisté mohou těšit?
55 km dlouhá pěší trasa
údolím Lužnice
Toulavou, která
je rozdělená do
4 denních etap.
Aby
certifikace byla udělena, musí splnit
velké množství
podmínek, např.
80%
povrchů
stezky musí jít
mimo asfaltové
povrchy přírodními pěšinami,

na denních etapách musí být směrové šipky, informační tabule o celé stezce a dílčích částech stezky (infotabule jsme doplnili i o vědomostní kvíz, aby turisté spolu
mohli během stezky soutěžit), dále musí
být instalovány informační tabule na služby (stravování, ubytování) a atraktivity do
1 km vzdálenosti od stezky včetně otvíracích dob a kontaktů, zajištěna služba na
převoz zavazadel mezi denními etapami
atd.
Na co nás stezka ještě naláká?
Na trase leží historická města Tábor
a Bechyně, zříceniny Příběnice a Dobroncie, Stádlecký řetězový most, zámek Koloděje nad Lužnicí, ale především překrásné
hluboké údolí řeky Lužnice. Stezka se vine
kolem skalních stěn i tunelem ve skále, po
starých cestách, které KČT s podporou hraběte Harracha stavěl, kolem mlýnů a peřejí, již v roce 1899.
Pokud vše půjde dobře a značka kvality
bude stezce udělena, Toulava získá certifikát koncem roku 2019, oficiálně otevře
stezku na jaře roku 2020 spolu se zástupci
JK, KČT, městy a obcemi, která se na celém
projektu podílela.

Na závěr: „Držte nám pěsti“. Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová

RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
27. října se vrátíme k standardnímu času,
který daleko lépe vyhovuje i v letním období pro pozorování objektů na noční obloze.
Nestandardní letní čas, který by měl být
podle většinového přání obyvatel Evropy
zaveden místo času střídavého, bude pro
milovníky jasných hvězd noční oblohy ještě
více obtěžující než čas střídavý.
V každém případě objekty noční oblohy
budou vždy, kde mají být a záleží na nás, zda
využijeme nejbližší hvězdárnu a její dalekohled k putování od planety k planetě sluneční soustavou nebo od blízkých hvězd až
k blízkým i vzdáleným galaxiím.
Kdo propadl kráse temné oblohy, může
se pokusit zvěčnit okamžik zážitku do podoby barevného digitálního snímku, jako se
to podařilo Filipu Davídkovi v případě Soví
mlhoviny (na snímku vlevo dole) doprovázené galaxií (vpravo nahoře) v souhvězdí Velké medvědice. Snadněji oba objekty
nalezneme poblíž zadního kola Velkého
vozu. Toto nápadné seskupení hvězd je součástí právě Velké medvědice. K takovému
snímku postačí digitální fotoaparát, pokud

hvězdokup pro nasbírání bohatých zkušeností, aby pak mohli absolvovat lovy slabých avšak rozsáhlých mlhovin, kdy celkové
expozice trvají i několik hodin a navíc přes
speciální filtry.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJNOST NA ŘÍJEN:

možno delší ohnisko objektivu, 500 mm
a více a pořídit více snímků s kratší expozicí do 60 sec. A ty pak vhodným programem
poskládat a upravit do výsledného obrázku.
Samozřejmě nesmí chybět trpělivost a postupné shromažďování zkušeností na jasnějších a rozměrnějších objektech. Když se nám
to vše podaří, pak se můžeme považovat za
pokročilejší formu tvora, kterému se říká
astronom amatér. Vyspělejší amatéři brzy
rozšíří své pravidelné návštěvy noční oblohy
třeba o sledování komet, rojů meteorů nebo
proměnných hvězd či dokonce exoplanet.
Říjnová obloha nabídne lovcům s digitálními zbraněmi celou řadu galaxií a kulových

Hvězdárna otevřena od 18 hod. do 21 hod.
Měsíc – Na večerní páteční obloze 4. října, kdy bude den před první čtvrtí a 11. října, v tomto případě dva dny před úplňkem.
Planety – Na večerní obloze stále setrvává Jupiter se Saturnem a hůře viditelný
uran s Neptunem. Mars se objeví na konci
měsíce na východní ranní obloze. Merkur
s Venuší jsou nepozorovatelné planety.
Ostatní objekty – Kulové hvězdokupy
M13 a M92 v Herkulu, galaxie M31 v Andomedě a M33 v sousedním Trojúhelníku.
Poblíž Andromedy na rozhraní Kasiopeji
a Persea dvojitá otevřená hvězdokupa,
která překvapí v zorném poli dalekohledu
množstvím stejně jasných hvězd.
František Lomoz

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELSKÉHO KLUBU STAN
Vážení spoluobčané,
náš dnešní příspěvek by se mohl jmenovat „STAN a ROK POTÉ ...”.
Co to znamená? Před rokem jsme v Sedlčanech poprvé kandidovali za politické hnutí Starostové a nezávislí a povedl se nám
díky voličům historický úspěch.
Náš volební program získal vaši důvěru
natolik, že jsme obdrželi stejný počet mandátů do zastupitelstva města jako jediný
dosavadní vítěz komunálních voleb v Sedlčanech po roce 1990, tedy ODS.
Zastupitelstvo je vrcholným orgánem
naší samosprávy a pro první dva subjekty
je nyní poměr sedm na sedm z celkového
počtu dvaceti jedna zastupitelů.
A co se za ten rok od voleb již povedlo?
Od voleb byly použity některé naše prvotní nápady a za to jsme velice rádi.
Naši zastupitelé i kandidáti za STAN aktivně pracují v různých výborech a komisích, kde předávají své prospěšné návrhy
a náměty, z nichž některé již prošly realizací,
či se realizace připravuje.
Obec je společenství občanů a naší prioritou je vzájemná komunikace a zapojení
co nejširšího počtu lidí do veřejných záleži-

tostí. V mnohých oblastech je to však jako
s čerstvě zasazeným stromem a nelze očekávat hojnost ovoce již prvním rokem.
V letošním roce byl nicméně poprvé realizován participativní rozpočet, při kterém
mohli občané sami navrhovat a spolurozhodovat o využití vyčleněných finančních
prostředků na zajímavé projekty.
Další zajímavostí je pro občany mnohem
přívětivější nový jednací řád zastupitelstva.
Ten nově přináší nejen audio on-line vysílání ze zasedání zastupitelstva, ale občané mají možnost pravidelně okolo 19 hod.
předkládat své konkrétní dotazy, náměty
a připomínky v půlhodinovém bloku.
Návrhy změn jsme předložili po společném procesu tvorby se zastupiteli za ČSSD
a s jedním zastupitelem za KDU-ČSL. Děkujeme. Konečnou podobu JŘ navrhlo vedení
města.
Dalším námi navrženým projektem, který
se podařil, je mobilní letní kino. Pod širým
nebem se v Sedlčanech letos v létě promítalo hned dvakrát. Ohlasy byly velmi dobré
a z reakcí vedení města a kulturní komise se
dá předpokládat, že se v příštím roce promítání rozšíří.

Spolu s návrhem letního kina jsme na
zastupitelstvu již v prosinci navrhli a předložili vznik sdruženého „bloku“ akcí ve městě
v rámci „Sedlčanského kulturního festivalu“
či podobně. Stejný nápad nyní přednesl
předseda kulturní komise a bylo na něj dobře reagováno. Městské akce by mohly být
zdárně rozšířeny a orientovaly by se více
na pořádání pod širým nebem. Věříme, že
uceleně si informace o akcích k občanům
a také k rekreantům, které k nám chceme
přilákat, najdou mnohem jednodušší cestu.
Tento nápad by se také hodil jako pilotní
pro vyhlášení soutěže o název a logo projektu, což by vše ještě více zatraktivnilo pro
naše občany a o to nám jde především. …
Za STAN zaslala Blanka Vilasová
Redakčně neupravováno

INFORMAČNÍ CENTRUM

KAŽDÝ DEN V ÍČKU
V listopadu to budou právě dva roky, kdy
byly v roce 2017 otevřeny nově zrekonstruované prostory moderního pracoviště Turistického informačního centra Sedlčany (TIC).
Návštěvníci „íčka“ mají k dispozici a také
hojně využívají příjemné a inspirující prostředí nových prostor. Jejich reference svědčí
o tom, že s veskrze vlídnou, ochotnou a dobře jazykově vybavenou obsluhou pracovnic
TIC, které podávají či zprostředkovávají běžně žádané informace, přičemž zodpovídají
dotazy v angličtině, němčině, francouzštině,
ruštině i španělštině, jsou spokojeni.
Veškeré průběžně získávané informace
jsou sestavovány do informačních databází a neustále aktualizovány s cílem propagovat město a život v něm. Neocenitelnou
hodnotou Sedlčanska je krásná rozmanitá
krajina, která nabízí využití cestovního ruchu
pro aktivní odpočinek občanů i návštěvníků.

TIC se významnou měrou podílí na zpracování produktů na podporu místních tradic,
na propagaci a na využití cestovního ruchu,
a to společně s turistickou oblastí TOULAVA,
Sdružením obcí Sedlčanska a s dalšími subjekty cestovního ruchu.
Běžné pracovní činnosti TIC i jeho činnosti tvůrčí se odvíjejí také z podnětů a výstupů
jednání členů Kulturní komise města Sedlčany. Na této platformě poradního orgánu
Rady města Sedlčany se pracovně setkávají představitelé kulturních, společenských
a sportovních organizací města spolu s vedením města, přičemž se zejména organizačně
i programově zaměřují na realizaci významných městských akcí a historických výročí
s děním ve městě spojených. Bez této nezištné součinnosti bychom na požadované úrovni neměli Městské slavnosti ROSA ani mnoho
dalších společenských a kulturních akcí.

Nezapomínejme, že občanům a návštěvníkům města jsou k dispozici i další informační
zdroje. Kromě běžných informačních tabulí,
velké světelné nástěnné informační tabule
s aktuálními nabídkami akcí a facebookového profilu TIC, je to především zpravodaj
RADNICE a webové stránky města se segmentem informací turistiky, které mají od
června tohoto roku novou, graficky moderní
a přehlednější podobu.
Pracovnice sedlčanského TIC se ve čtvrtek
24. října 2019 aktivně zapojí ke Dni turistických informačních center. Tento den si můžete z „íčka„ nejen odnést drobný propagační
předmět, ale můžete se osobně přesvědčit
o dosažitelnosti přístupu k uváděným informacím a setkat se s dobrou službou, která je
tu právě pro vás.
K návštěvě srdečně zve a na setkání se za
kolektiv pracovnic TIC těší Markéta Křivská

SPORT

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AUTOCROSSU
V SEDLČANECH DNE 28. - 29. ZÁŘÍ
Tak jako každý rok i letos sedlčanskou kotlinu nemine souboj
těch nejsilnějších strojů a nejlepších jezdců autocrossu. A že tentokrát půjde o hodně.
Sedlčany hostí závěrečný podnik Mezinárodního mistrovství
České republiky a jezdci se budou rvát o každý bod do celkového
pořadí. Ve většině divizí není zdaleka rozhodnuto o umístění na
předních pozicích. Bude se rozhodovat o mistrech České republiky.
Na trati se představí špička domácího seriálu v rozmanitých divizích od dětských Racer Buggy přes silné plechové vozy až po čtyřlitrové Super Buggy. Ve startovní listině zároveň nebudou chybět
jména jezdců z Mistrovství Evropy. Součástí závodu je i kartcrossový pohár Mascom Cup.
Přijďte si vychutnat poslední autokrosový závod sezóny, užít si
jedinečnou podívanou a atmosféru s vůní benzínu a spálených
pneumatik. O dokonalost diváckého prožitku se postará moderátor Petr Krejcar.
Do závodnické Mekky u potoka Mastník se zkrátka vyplatí přijet!

SPORTOVNÍ PLOCHA
PRO VEŘEJNOST

Volnočasový areál v Luční ulici postupně ožívá, tráva se na
podzim opět zazelená a hlavně sedlčanské školní děti a mládež
mají kde sportovat nejen při hodinách výuky tělesné výchovy,
ale i ve volném čase, jak napovídá název. Areál je volně přístupný veřejnosti, jen je třeba dodržovat návštěvní řád vyvěšený
v nově instalované vitríně vedle závory při vstupu do areálu od
centra města. Tento prostor mohou zároveň využívat ke svým
tréninkům různé sportovní spolky a kluby. Po dobu rekonstrukce Městského stadionu Taverny může areál sloužit jako náhradní sportovní plocha.
Fotbalový oddíl TJ Tatran Sedlčany řeší nefunkčnost Taveren
jinak. Mužstvo „A“ (6.10., 20.10., 3.11.) a „B“ (29.9., 13.10.,
27.10.) hraje nadále na stadionu Tatran. Mužstvo „C“ používá
jako domácí hřiště stadion na Vysokém Chlumci. Dorost a žáci
hrají buď na stadionu Tatran nebo na hřišti s umělou trávou
a přípravky jen na hřišti s UMT ve Zberazské ulici.

Místostarosta Mgr. Zdeněk Šimeček zahájil 7. září vhozením úvodní buly již 15. ročník oblíbeného amatérského hokejového turnaje
„O Pohár starosty města“. V prvním utkání vyhrál HC River Boys.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Sobota 28.9.2019
10:10-12:10 1. oficiální měřený trénink
12:15-14:15 2. oficiální měřený trénink
14:50 Začátek první série rozjížděk pro všechny divize
Neděle 29.9.2019
08:30 Začátek druhé série rozjížděk pro všechny divize
11:00 Začátek třetí série rozjížděk pro všechny divize
14:00 Semifinálové a finálové jízdy
Autoklub RAC Sedlčany

INZERCE

MEMORIÁL BÓŽI KARLÍKA A LÁDI DVOŘÁKA
V sobotu 14. září se konal na Častoboři 22. ročník Memoriálu Bóži Karlíka, českého reprezentanta, olympijského medailisty
a zakladatele rychlostní kanoistiky na Sedlčansku. Součástí tohoto
tradičního memoriálu byl také závod Bacunda CUP (kombinovaný
závod kanoe/kajak) a 1. ročník Memoriálu Ládi Dvořáka, zakladatele kanoistického oddílu v Sedlčanech a dlouholetého trenéra,

jež vychoval řadu reprezentantů. Jeho rukama prošli závodníci Jiří
Heller, Dan Havel a syn Martin Dvořák.
Letošního ročníku se zúčastnilo přes 200 závodníků z více jak 16
oddílů z celé České republiky. Nejvzdálenější oddíl přijel až z Královéhradeckého kraje z 230 km vzdáleného Žamberka. Ceny vítězům hlavního závodu předával místostarosta Zdeněk Šimeček ml.

Závod pramic

Benjamínky C Lucie Křivská a Eliška Skalická

Vyhlášení závodu pramic, sedlčanská posádka skončila na 3. místě

Společné foto kanoistů TJ Tatran Sedlčany

Veronika Valsová a Barbora Kadlečková

Vítek Houda po závodě

Závod pramic

Lachtan Cup, kdy závodníci jedou bez pádel

Benjamínky C Julie Havlová a Anežka Hesová

Medaile pro vítěze

Foto: Lucie Valsová

