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Na 1. ZŠ finišují práce na vybudování přírodní zahrady. V nové zahradě již byly vytvořeny jednotlivé biotopy. 
S opravou zábradlí a úpravou terénu přišli pomoci i někteří rodiče se svými dětmi. Koncem listopadu mají být práce 
ukončeny.  Na zahradu zbývá pouze dodat lavičky a špalky k sezení, dokončit úpravu ohniště a vysadit zeleň. 
Od příštího roku se mohou děti těšit na výuku v příjemném prostředí nové přírodní zahrady.
Budoucí prvňáčci si ji mohou společně se svými rodiči prohlédnout dne 26. 11. při Návštěvním dnu pro předškoláky.
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ného 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). 

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

OBSAH

INFO

SLOVO STAROSTY

▪ Usnesení
▪ Vývoj tepelného
   hospodářství v Sedlčanech 
▪ Do Sedlčan míří 
   Odpadový Oscar
▪ Povinné čipování psů 
▪ SOU Sedlčany nabízí
    profesní kvalifikace pro    
    veřejnost

▪ Škola Taekwon-do
▪ Oslavme spolu svobodu

30 LET SVOBODY 
30 let již uplynulo od sametové revoluce, pádu socialismu 

a konce vlády jedné strany. Generace dnešních padesátníků 
a starších prožívala na přelomu 80. a 90. let 20. století neu-
věřitelně hektickou dobu. Komunistické režimy se ve státech 
východního bloku hroutily jeden po druhém, včetně tehdejší-
ho Sovětského svazu. Většina občanů Československé repub-
liky prožívala velkou euforii a od 17. listopadu do prosincové-
ho zvolení Václava Havla prezidentem se odehrávaly události 
v překotném tempu. Změny probíhaly na všech úrovních. 
Stejně jako v dalších městech se i v Sedlčanech scházeli lidé 
v listopadových dnech na náměstí. U nás tradičně u kašny. Aktivita sedlčanského Občan-
ského fóra a snaha o změny byla korunována v únoru 1990, kdy odstoupila celá rada teh-
dejšího Národního výboru včetně předsedy. Do čela města byla kooptována nová rada 
a předsedou Národního výboru se stal Ing. Jiří Burian. V listopadu téhož roku se konaly 
první volby, ve kterých kandidáti Občanského fóra s převahou zvítězili. 

Troufám si říci, že Sedlčany svou šanci v nové svobodné době nepromarnily. Šedivé 
a oprýskané město, v zimě plné štiplavého a dusivého kouře se za 30 let proměnilo v mno-
hem příjemnější místo pro život. I toto je výsledek svobody, kterou se před 30 lety podařilo 
vybojovat. Svoboda je dnes vnímána jako samozřejmost, ale tak to není. Mějme na pamě-
ti, že je nutné neustále ji ochraňovat a bránit před ataky totalitních nálad. Je velice snadné 
svobodu ztratit a velice těžké ji zpátky vybojovat. Příkladů je v naší historii více než dost.

Vážím si toho, že Sedlčany jsou městem, kde se výročí Sametové revoluce pravidelně při-
pomíná. Velkou radost mám z toho, že vzpomínkové akce nejsou jenom setkáním seniorů, 
kteří dobu změn před 30. lety prožili, ale že je organizují mladí, z nichž mnozí v listopadu 
1989 nebyli ještě na světě.

Srdečně zvu všechny občany na akce a programy, které na neděli 17. listopadu připravili 
žáci a studenti Základní umělecké školy, Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické 
a Středního odborného učiliště ve spolupráci s Městským muzeem a Městskou knihovnou 
a s velkou invencí spolku reGENERACE.

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 8.11.2019
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17. 11. 2019/17:00—19:30

PROGRAM
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
  KOMENTOVANÉ VÝSTAVY NA GYMNÁZIU: HELE, HAVEL
  ANTIKÓDY — VÝPŮJČKA Z KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA
  JAN OPLETAL — VÝPŮJČKA Z PEDAGOGICKÉHO MUZEA PRAHA
  RETRO VĚCI Z TOTALITY — VÝSTAVA PŘEDMĚTŮ Z DOMÁCÍCH ARCHIVŮ

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

  PROJEKCE DOKUMENTU Z LISTOPADU 1989 V SEDLČANECH
  PROJEKCE DOBOVÝCH AUTENTICKÝCH TÝDENÍKŮ
  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTŮ Z LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ V SEDLČANECH 1989

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 17:00—19:30 V SEDLČANECH
17:00 – OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ STAROSTOU MĚSTA
  
  ČTENÍ LIBRI PROHIBITI – MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY
  MINULOST VERSUS SOUČASNOST, INTERAKTIVNÍ HRY – MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY
  NA STARÉM PSACÍM STROJI PSANÍ JEDNOHO Z KLÍČOVÝCH DĚL PŘEDREVOLUČNÍ DOBY  
  PROROCTVÍ SV. ANEŽKY – ZUŠ SEDLČANY
  INTERAKTIVNÍ RETRO HRY – ZUŠ SEDLČANY
  STAVBY Z KNIH – ZUŠ SEDLČANY
  OSTNATÝ DRÁT – STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SEDLČANY
  PŘEDSTAVENÍ POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SEDLČANY
  OPERACE REGENERACE – UTAJENÁ AKCE S NÁZVEM OBĚTI V OBJETÍ KOMUNISMU
 
MALÉ PÓDIUM NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
MODERUJE ANNA NOVOTNÁ
  
  TŘETÍ SLUNCE
  ANIČKA A EMILLY
  PODŘÍCI

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJE KÁVA SVĚT



KONTROLNÍ VÝBOR

KONTROLNÍ VÝBOR 

VKLÁDÁNÍ 
„VLASTNÍCH” AKCÍ NA 

WEB MĚSTA
Město Sedlčany před nedávnem spustilo 

nové internetové stránky, které mimo jiné 
umožňují občanům města a blízkého okolí 
bezplatně přidávat „vlastní“ kulturní, spor-
tovní či společenské akce, které se násled-
ně zobrazí v kalendáři akcí na webu. 

Postup je jednoduchý. Po zobrazení in-
ternetových stránek mesto-sedlcany.cz je 
možno hned na titulní stránce kliknout na 
Kalendář akcí a na stránce, která se zobra-
zí, následně vlevo vybrat Přidat novou akci. 
Zde vyplní všechny potřebné údaje a klikne 
na konci stránky na tlačítko Uložit akci (po-
kud nebude v rozevíracím menu Pořadatel, 
či Místo konání k dispozici požadovaná po-
ložka, napíše na email webmaster@mesto-
-sedlcany.cz s požadavkem na doplnění 
a administrátor webu toto zajistí). Tímto 
posledním krokem dojde k odeslání infor-
mací do redakčního prostředí, ve kterém 
oprávněná osoba z Městského úřadu pro-
vede kontrolu dané akce (mimo jiné zda se 
akce týká Sedlčan a blízkého okolí) a pokud 
bude vše v pořádku, akci potvrdí, čímž se 
zařadí do kalendáře na webu města. 

Bc. Ondřej Vodňanský, vedoucí IT odboru

Zastupitelstvo obce (města), postupem 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, jej povinně zřizuje, a to jako svůj důležitý 
nástroj pro nastavení celého kontrolního me-
chanismu, ve kterém je nezastupitelným seg-
mentem. Ovšem ze zákona nic nebrání tomu, 
aby kontrolní funkce byla zastupitelstvem 
svěřena vedle kontrolního výboru také jiné-
mu výboru; potom výkon kontroly provádějí 
též další orgány obce, respektive obecního 
úřadu a další vnější orgány na základě přísluš-
ných legislativních zmocnění a oprávnění. 

I když zákon o obcích žádnou lhůtu, do kdy 
by měl být kontrolní výbor zřízen, nestano-
ví, názory dozorových orgánů Ministerstva 
vnitra ČR, které bdí nad výkonem samosprá-
vy, spolu s výkladovými stanovisky právníků 
z prostředí obcí, svědčí o tom, že je vhod-
né jej zřídit na ustanovujícím zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva, na kterém je do-
poručeno rovněž zvolit členy tohoto výboru 
a samozřejmě jeho předsedu.

Obdobně jako u ostatních výborů, které 
jsou zřizovány zastupitelstvem, může tento 
vrcholový orgán členy výboru také z funkce 
odvolat. 

Zastupitelstvo obce je jediným orgánem 
obce, který je oprávněn úkolovat kontrolní 
výbor. Zastupitelstvo tedy nemůže zmocnit 
ani starostu či radu obce k tomu, aby tyto or-
gány ukládaly úkoly kontrolnímu výboru, ne-
boť zákon o obcích s možností této delegace 
nepočítá. Podněty k činnosti jako individuální 
zastupitelé ovšem podávat mohou.

O záležitostech nástrojů organizace práce 
jsme psali již v minulém oddíle, který byl vě-
nován především finančnímu výboru, proto 
těmito v podstatě shodnými nástroji i postu-
py při zjišťování a kontrole, kterým je kupří-
kladu jednací řád, se již opakovaně zabývat 
nebudeme.

Kontrolní výbor, jakkoliv by se tak mohlo 
zdát, není samostatným orgánem, z čehož 
vyplývá, že v podstatě plní funkci sběru pří-
slušných informací a jejich analyzování pro 
zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor k roz-
hodnutí zastupitelstvu obstarává podklady. 
Kontrolní výbor je toliko iniciativním a po-
radním orgánem zastupitelstva obce, nemá 
žádnou rozhodovací pravomoc, respektive 
v tomto smyslu nemůže utvářet a realizovat 
vůli obce. To ovšem neznamená, že kontrol-
ní výbor nedisponuje svojí vlastní vůlí. Před-
mětem činnosti výboru je pouze sledování 
a vyhodnocování situace a přijímání nezá-
vazných doporučení pro zastupitelstvo obce, 
případně plnění kontrolních úkolů. Členové 

kontrolního výboru mohou pouze při prová-
dění kontroly požadovat poskytnutí nezbytné 
součinnosti osob, jichž se kontrola dotýká. 
Kontrolní výbor jako kolektivní orgán dospívá 
ke svým rozhodnutím, respektive závěrům 
hlasováním. Usnesení kontrolního výboru je 
platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpo-
loviční většina všech jeho členů. 

Jakkoli se následné může zdát příliš kostr-
baté, tak je zřejmé, že kontrolní výbor tedy 
nenáleží do výčtu orgánů územního samo-
správného celku, nýbrž se jedná o „orgán 
těchto orgánů“, čímž je vnitřní charakter 
tohoto samosprávného „suborgánu“ zvý-
razněn. Proto na řešení nejrůznějších pro-
blematických situací působících uvnitř 
samosprávného celku, bez vnějšího vlivu 
na klientelu veřejné správy, v zásadě nelze 
vztáhnout dozorové a kontrolní mechanizmy 
zákona o obcích, ale ani např. postupy podle 
správního řádu, jak stanoví jeho negativně 
vymezená působnost.

Kontrolní výbor nedisponuje zákonným 
zmocněním vystupovat za obec navenek. Vý-
bory tedy nemohou jménem obce činit pod-
něty směřující k orgánu stojícímu vně obce. 
Ovšem pokud se jedná o problematiku po-
dávání podnětů správním orgánům, pak tuto 
obecně upravuje ustanovení § 42 správního 
řádu, podle kterého je správní orgán povi-
nen přijímat podněty k zahájení řízení z moci 
úřední. Okruh osob či skupin osob, které jsou 
či nejsou oprávněny podat takovýto podnět, 
pak správní řád již nestanoví. Z toho vyplývá, 
že členové kontrolního výboru v režimu obec-
né úpravy správního řádu mohou podat před-
mětný podnět jako skupina osob.

Pravomoci kontrolního výboru jsou zalo-
ženy zákonem o obcích. Kontrolní výbor má 
přímo ze zákona oprávnění kontrolovat plně-
ní usnesení zastupitelstva obce a rady obce 
a dále kontrolovat dodržování právních před-
pisů ostatními výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti. Kromě toho 
plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo. V zájmu zajištění potřebných 
podkladů pro realizaci zákonem založené kon-
trolní působnosti je kontrolní výbor oprávněn 
požadovat např. předložení potřebných pod-
kladů, pokud se týkají předmětu kontroly, a to 
od obecního úřadu. Právo členů kontrolního 
výboru seznamovat se v míře nezbytně nut-
né s osobními údaji je pak vyváženo jejich po-
vinností mlčenlivosti a dále povinností zajistit 
příslušnou ochranu osobním údajům, o nichž 
se v rámci své kontrolní činnosti dozví.

Těžiště činnosti kontrolního výboru spočívá 
v kontrolní činnosti ve vztahu k samostatné 

působnosti obce. Kontrolní výbor tedy není 
oprávněn provádět kontrolu výkonu pře-
nesené působnosti orgány obce, primárně 
obecního úřadu. To však neznamená, že jsou 
kontrolnímu výboru odepřeny informace 
z oblasti výkonu přenesené působnosti. Žáda-
né a podávané informace mají být způsobilé 
přispět k naplnění účelu kontroly prováděné 
kontrolním výborem. 

Kontrolní výbor nemůže vykonávat ve-
řejnosprávní kontrolu, neboť jeho členové 
nejsou zaměstnanci orgánu veřejné správy. 
Tuto kontrolu ovšem může vykonávat sta-
rosta obce. Pro provádění kontrolní činnosti 
v obchodních společnostech a příspěvkových 
organizacích založených, respektive zříze-
ných obcí, je nezbytné, aby takovou kontro-
lu uložilo kontrolnímu výboru zastupitelstvo 
obce. Kontrolní výbor může provádět moni-
torovací činnost nad veřejnými zakázkami 
a disponuje dalšími možnostmi kontroly. 

Pokud je kontrolní výbor dobře využíván, 
může být účinným nástrojem zastupitelstva 
města k vylepšení úrovně výkonů, a to přede-
vším v samostatné působnosti obce.     

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník



USNESENÍ 

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 21 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ právu o plnění úkolů ze dne 4. září 2019 
(RM č. 23/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 24-
423/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské 
teplárenské společnosti, s. r. o. za první polo-
letí roku 2019 a zprávu o připravenosti zaří-
zení na topnou sezónu 2019 / 2020, sestave-
nou a přednesenou panem Ondřejem Sůvou, 
jednatelem uvedené městské obchodní spo-
lečnosti. (RM 24-424/2018-2022);
▪ návrh Smlouvy o dílo na „Zpracování 
lesních hospodářských osnov pro zařizo-
vací obvod Sedlčany – jih, ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností 
Sedlčany, s platností od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2033“, která je navrhová-
na uzavřít ve smyslu ustanovení § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a která je součástí Výzvy k podání nabídek 
v Zadávacím řízení na zhotovitele uvedené-
ho díla (RM 24-438/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o umístění veřejné 
komunikační sítě“, mezi městem Sedlča-
ny, jako vlastníkem a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále 
jen „CETIN“), se sídlem Olšanská 2681/16 
Žižkov, Praha 3, 130 00 Praha, jejímž před-
mětem je právo umístit, provozovat, udržo-
vat a opravovat na pozemku ve vlastnictví 
města Sedlčany parc. č. 162/2 v k. ú. a obci 
Sedlčany podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě, tj. optické kabe-
ly, optický rozvaděč, HDPE trubka („Komu-
nikační vedení a zařízení“) s tím, že CETIN, 
jako provozovatel, uhradí městu Sedlčany 
jednorázovou náhradu ve výši 500,00 Kč 
(RM 24-425/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Stro-
jírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. 
jednotka č. 5/II. patro), a to s žadatelkou, 
trvale bytem Sedlčany, na dobu určitou, tj. 
ode dne 1. října do dne 31. prosince 2019 
(RM 24-427/2018-2022);
▪ Žádost o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2019 (č. j.: 
MST/17597/2019), doručené v režimu zá-
kona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů a další zákony, finanční podporu ve 
výši 5.000,00 Kč subjektu, Povltavský spor-
tovní klub DA-BA, z. p., se sídlem Sedlčany, 
Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, a to 
za podmínek uvedených v uzavírané Ve-
řejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční 
podpory (v souboru výroků usnesení RM 
24-429/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 
na stavbu s názvem „Inženýrské sítě U Há-
ječku“, jehož předmětem je odečtení částky 
za neprovedené práce ve výši 546.504,16 
Kč bez DPH a navýšení ceny za práce pro-
vedené nad rámec původního závazku 
o 451.882,44 Kč bez DPH. Nová cena závaz-
ku je 15.864.715,42 Kč bez DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 24-430/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na stavbu s názvem „Inženýrské sítě Sedlča-
ny v zóně 5, západ – prodloužení IS“, jehož 
předmětem je odečtení částky za neprove-
dené práce ve výši 25.934,00 Kč bez DPH 
a navýšení ceny za práce provedené nad 
rámec původního závazku o 214.226,00 Kč 
bez DPH. Nová cena závazku je 1.490.941,00 
Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 
24-431/2018-2022);
▪ Výzvu k podání nabídek, sestavenou 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve zně-
ní pozdějších předpisů a podle vnitřní-
ho předpisu města Sedlčany č. 2/2014 
pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu v účinném znění, kterou veřej-
ný zadavatel, město Sedlčany, vyzývá 
k podání nabídky uchazečů na veřejnou 
zakázku malého rozsahu pod názvem „Vy-
pracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod Sedlčany – jih v rámci 
správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Sedlčany s platností od 1. ledna 2021 
do 31. prosince 2033“ (RM 24-437/2018-
2022);
▪ jmenovat pětičlennou hodnotící komi-
si pro posouzení nabídek na dílo pod ná-
zvem „Zpracování lesních hospodářských 
osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih, 
ve správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Sedlčany, s platností od 1. ledna 
2021 do 31. prosince 2033“. Komise bude 
pracovat ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, 
Ing. Vladimír Mrázek, Ing. Marie Kotalíková, 
DiS., pan Petr Vondráček, DiS. a Ing. Tomáš 
Langer (RM 24-440/2018-2022);
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▪ upravený Kalendář oddacích dnů na rok 
2020, ve kterých bude zajištěna služba od-
dávajících a v jehož časových limitech bude 
správním orgánem rozhodováno (RM 24-
442/2018-2022);
▪ zahraniční služební cestu II/2019 re-
alizovanou do Francie (Taverny), která 
se uskuteční ve dnech 3. října – 7. října 
2019, za účelem tradičního setkání ve 
francouzském partnerském městě Ta-
verny spolu s aktivní účastí na každo-
roční akci tamějším městem pořádané 
– EKIDEN 2019 (běžecký závod). Město 
Sedlčany spolu se závodníky rekrutovanými 
z G a SOŠE Sedlčany bude reprezentovat 
pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 
města Sedlčany, pan Pavel Bednář, ředitel 
Sportovních areálů Sedlčany, příspěvko-
vé organizace a paní Bc. Markéta Křivská, 
vedoucí Turistického informačního centra 
Sedlčany (RM 24-443/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit:
▪ konečné řešení zahrnutí pozemků do ka-
tastrálních území, a to s ohledem na sku-
tečnost, že vlastníci pozemků (FO) parc. č. 
474/4, parc. č. 472/8 o celkové výměře 55 
m2, obec Prosenická Lhota (LV 1974) parc. 
č. 472/9, parc. č. 474/7 o celkové výměře 
116 m2, FO parc. č. 530/24 o výměře 133 
m2, parc. č. 535/3 o výměře 228 m2, vše 
v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a spoluvlast-
níci pozemků (FO) parc. č. 165/1 o výměře 
262 m2 v k. ú. Prosenická Lhota, vlastní tyto 
pozemky o malé výměře ve výše uvedených 
katastrálních územích na území dvou sou-
sedních obcí, přičemž ostatní nemovitosti 
(pozemky) vlastní v sousedních katastrál-
ních územích, a tudíž není možno provést 
jejich sloučení, resp. zrušení těchto malých 
pozemkových parcel v rámci jednoho kata-
strálního území (v souboru výroků usnesení 
RM 24-426/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla zařadit: 
▪ v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména nařízením vlády č. 222/2010 Sb., 
o katalogu prací ve veřejných službách a sprá-
vě, ve znění pozdějších předpisů, ředitelku 
Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové orga-
nizace města Sedlčany, do 12. platové třídy. 
Ve věci vydání nového Platového výměru 
v upravených podmínkách bude postupo-
váno s termínem změny ode dne 1. září 
2019 (RM 24-428/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
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zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, s realizací akce „Kanalizace Severní 
sídliště“, doplněné do Přílohy č. 3 rozpoč-
tu města Sedlčany; práce budou zadány 
správci Městské vodovodní a kanalizač-
ní infrastruktury Sedlčany, tj. 1. SčV, a. s.; 
IČO 47549793, za cenu 230.024,00 Kč bez 
DPH (v souboru výroků usnesení RM 24-
432/2018-2022);
▪ se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na vyhotovení investiční 
akce pod názvem „Městský park Sedlčany“. 
Předmětem Dodatku č. 1 je posunutí lhůty 
plnění zakázky s ohledem na aktuální ter-
mín předání staveniště (v souboru výroků 
usnesení RM 24-433/2018-2022);
▪ s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo, jehož předmětem je změna ceny ve výši 
2.093.865,50 Kč bez DPH; 2.533.577,30 Kč vč. 
DPH, tj. navýšení ceny o 4,16 % smluvního zá-
vazku z důvodu provedení záměny části zemin 
v podkladních vrstvách komunikace, a to pro 
případ investiční akce pod názvem „Moderni-
zace přestupního terminálu Sedlčany“ (v sou-
boru výroků usnesení RM 24-434/2018-2022);

▪ s uzavřením návrhu Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na investiční akci pod ná-
zvem „LAS Taverny – umělé povrchy drá-
hy, sektory“, a to v rozsahu změny závazku 
o 1.428.320,00 Kč bez DPH (v souboru vý-
roků usnesení RM 24-436/2018-2022);
▪ s předloženým postupem ve věci vedení 
jednání o nabídce na poskytování mobilních 
telefonních a vybraných datových služeb 
a návrhem optimalizace zatřídění do tarifů 
a jejich nastavení, vzešlým z jednání se 
stávajícím poskytovatelem těchto slu-
žeb, T-Mobile Czech Republic (RM 24-
441/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ dřívější usnesení zn.: RM 20-372/2018-
2022 přijaté dne 24. července 2019, a to 
k problematice investiční akce pod názvem 
„LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sek-
tory“ (dřívější návrh Dodatku č. 1 k původní 
Smlouvě o dílo); (RM 24-435/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
životního prostředí, zajistit v rámci Výzvy 
k podání nabídek na veřejnou zakázku pod 

názvem „Vypracování lesních hospodář-
ských osnov pro zařizovací obvod Sedlča-
ny – jih v rámci správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Sedlčany s plat-
ností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 
2033“ rozeslání této Výzvy šesti níže uve-
deným zpracovatelským firmám:
- Lesprojekt Kroměříž, s. r. o., se sídlem 
Kotojedská 1044/27, 76701, Kroměříž; IČO 
25302990;
- LesInfo CZ, a. s., se sídlem Rudolfovská 84, 
370 01 České Budějovice; IČO 25161644;
- Příroda, s. r. o., se sídlem Zápská 1862, 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 
01; IČO 61677922;
- ING-FOREST, s. r. o., se sídlem Kotkova 
988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; IČO 
24170852;
- Lesprojekt východní Čechy, s. r. o., se 
sídlem Gočárova třída 504/54, Pražské 
Předměstí, 500 02 Hradec Králové; IČO 
25251431;
- Ekoles - Projekt, s. r. o., se sídlem Mládí 
4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou; IČO 
61324787 (RM 24-439/2018-2022).
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Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 18 usnesení, resp. specifických 
rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ zprávu o kontrole plnění usnesení z 5. zase-
dání Zastupitelstva města Sedlčany, které se 
konalo dne 24. června 2019, doplněnou o ak-
tuální údaje plnění (usnesení 90/2018-2022);
▪ předloženou a doplněnou zprávu panem 
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou 
města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady 
města Sedlčany za uplynulé období v inter-
valu dní 25. června 2019 – 23. září 2019, 
ve kterém se v termínech dne 26. června 
2019, 24. července 2019, 7. srpna 2019, 
21. srpna 2019, 4. září 2019 a 18. září 2019 
konala řádná zasedání tohoto orgánu měs-
ta Sedlčany (usnesení 91/2018-2022);
▪ Zprávu o stavu realizace úspěšných pro-
jektů Participativního rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2019, kterými jsou Obnova 
oddechové zahrady a dětského hřiště před 
Rodinným centrem Petrklíč, Klidová zóna – 
veřejný okrasný park, Rekonstrukce chodní-

ku u domu č. p. 725 – 727, Pítka pro ptáky 
a Revitalizace požární nádrže v ulici Na Po-
tůčku (usnesení 93/2018-2022);
▪ Zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odbo-
ru investic, doplněnou o aktuální informace 
k investiční akci Modernizace přestupního 
terminálu Sedlčany (usnesení 106/2018-
2022);
▪ Zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odbo-
ru investic, doplněnou o aktuální informace 
o průběhu realizace stavebních prací na in-
vestiční akci LAS Taverny – umělé povrchy 
dráhy, sektory (usnesení 107/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vyřadilo ze 
schváleného programu:
▪ aktualizovaný dokument – Plán rozvoje 
sportu města Sedlčany na období 2019 – 
2030 (Změna č. 1); (usnesení 92/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo 
souhlas:
▪ k uspořádání dalšího ročníku Participativ-
ního rozpočtu města Sedlčany v roce 2020, 
jehož alokovaná částka bude zapracována 
do návrhu rozpočtu města Sedlčany pro rok 
2020 (usnesení 94/2018-2022).

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ soubor předložených dokumentů urču-
jících Pravidla participativního rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020, podávání pro-
jektů, jejich hodnocení a výběr, možnosti 
hlasování, včetně stanoveného harmono-
gramu 2020 (usnesení 95/2018-2022);
▪ Kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/5148/
2019-SPBM uzavíranou mezi Českou re-
publikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Pra-
ha 2, jako prodávajícím a městem Sedlčany, 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ po-
zemku parc. č. 332/4 v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to za kupní cenu 10.000,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení 96/2018-2022);
▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci č. UZSVM/
SPB/5301/2019-SPBM uzavíranou mezi 
Českou republikou – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Nové Město, Praha 2, jako převodcem 
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a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, je-
jímž předmětem je bezúplatný převod spo-
luvlastnického podílu ve výši id. ¼ pozemku 
parc. č. 332/2 v k. ú. a obci Sedlčany (chodník 
v ulici Sedlecké); (v souboru výroků usnesení 
96/2018-2022);
▪ 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 majetku ČR – Státního pozemkového 
úřadu do vlastnictví města Sedlčany (usnesení 
97/2018-2022);
▪ prodej části pozemku parc. č. 144/1, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem vy-
užití neplodná půda v k. ú. Solopysky u Třeb-
nic, obec Sedlčany, manželům, trvale bytem 
Sedlčany, a to nově vytvořený pozemek parc. 
č. 144/22 o výměře 219 m2 (vizte geometric-
ký plán č. 236-57/2019 ze dne 25. července 
2019) za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. 
za celkovou kupní cenu 21.900,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 98/2018-2022); 
▪ prodej pozemku parc. č. 1395, druhem po-
zemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem 
využití společný dvůr, o výměře 139 m2 v k. 
ú. a obci Sedlčany, a to do podílového spo-
luvlastnictví dvěma párům manželů, za jed-
notkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 69.500,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 99/2018-2022);
▪prodej nemovitostí, pozemku parc. č. 
246, druhem pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 270 m2, v k. ú. a obci 
Sedlčany, jehož součástí je stavba – budova 

s číslem popisným (objekt k bydlení) Sedl-
čany č. p. 85 v ulici Nádražní, a to kupující-
mu, který v rámci zveřejněné soutěže (tzv. 
obálková metoda) podal nejvyšší nabídku 
v částce 4.909.000,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 100/2018-2022);
▪  v souladu s usnesením Rady města Sedlča-
ny č. RM 22-400/2018-2022 ze dne 21. srpna 
2019 přijetí daru od současných spoluvlastní-
ků pozemku parc. č. 2987/62, druhem pozem-
ku 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 parc. č. 2987/79 a 
parc. č. 2987/80 v k. ú. a obci Sedlčany (viz-
te geometrický plán č. 2631 – 11418/2019 ze 
dne 1. dubna 2019); (v souboru výroků usne-
sení 101/2018-2022);
▪ výkup pozemku od dvou spoluvlastníků, 
a to pozemku parc. č. 3038/52, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití silni-
ce o výměře 40 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, za 
jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celko-
vou kupní cenu 6.000,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 102/2018-2022);
▪postupem dle ustanovení § 31 odst. 2 písm. 
b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru ne-
movitostí, ve znění pozdějších předpisů, 
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, budou nově vedeny v evidenci ka-
tastru nemovitostí v k. ú. Sedlčany, vše obec 
Sedlčany (usnesení 103/2018-2022); 
▪ a to v souladu s usnesením Rady města 
Sedlčany č. RM 23-414/2018-2022 ze dne 
4. září 2019 a rovněž na základě kompe-
tencí založených zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, název nové (slepé) ulice městské 
zástavby Sedlčany, která zní: „Ořechová“. Hra-
nice nové ulice začíná sjezdem ze silnice ozna-
čené 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); (usnesení 104/2018-2022);
▪ v souladu s ust. § 9 odst. 11 zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, 
ve znění pozdějších předpisů a v návaznos-
ti na své usnesení č. 87/2018-2022 ze dne 
24. června 2019, aktualizovaný „Plán spo-
lečných zařízení“ doplněný o cesty DC 14 
a DC 15, který je součástí návrhu komplex-
ních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice 
u Sedlčan, obec Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení 105/2018-2022);
▪ změnu hranic katastrálních území Sedlča-
ny a Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, 
týkající se místní komunikace z Doubravice ve 
směru na Oříkov, a to dle přiloženého zákresu 
(v souboru výroků usnesení 105/2018-2022).

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 14 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 18. září 
2019 (RM č. 24/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 25-
444/2018-2022);
▪ Zprávu v předmětu „Investice a akce sta-
vební povahy města Sedlčany roku 2019“, 
přednesenou Ing. Tomášem Langerem, ve-
doucím Odboru investic (RM 25-445/2018-
2022).

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IP-12-6014195/1 
Sedlčany, k Cihelně, kNN pro parc. č. 
2748“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na 
základě plné moci č. PM/II-036/2019 ze 
dne 28. ledna 2019 společností ENERGON 
Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová č. p. 
1 665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene 
na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany 

parc. č. 2762/69 v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 
kabelového vedení NN. Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 12.000,00 Kč (včetně DPH); (RM 25-
446/2018-2022);
▪ aby s žadatelkou (FO) byla uzavře-
na Kupní smlouva, na základě které jako 
smluvnímu nájemníkovi bude prodán uží-
vaný byt velikostní kategorie 3 + 1 (obytný 
dům Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 
01 Sedlčany; č. bytu 15/V. patro o výměře 
72,60 m2) za jednotkovou cenu 5.100,00 
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Kč/m2, tj. za celkovou částku 370.260,00 
Kč (RM 25-447/2018-2022);
▪ aby s žadatelkou (FO) byla uzavřena Kup-
ní smlouva, na základě které jako smluvní-
mu nájemníkovi bude prodán užívaný byt 
velikostní kategorie 1 + KK (obytný dům 
Sedlčany, Na Severním sídlišti III/675, 264 
01 Sedlčany; č. bytu 4/I. patro o výměře 
32,10 m2) za jednotkovou cenu 4.900,00 
Kč/m2, tj. za celkovou částku 157.290,00 
Kč (RM 25-448/2018-2022);
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 
4/2019, a to v plném rozsahu všech aktu-
álních a navržených rozpočtových změn. 
Předmětem tohoto opatření je zvýšení pří-
jmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 
o částku ve výši 1.655,00 tis. Kč a zvýšení 
výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 
2019 o částku ve výši 3.141,00 tis. Kč. Pří-
jmy i výdaje po provedené úpravě budou 
shodně činit celkem 291.868,00 tis. Kč. 
Rozpočet po započítání tohoto opatření do 
dříve schváleného rozpočtu města Sedlča-
ny na rok 2019 včetně dříve provedených 
rozpočtových změn, bude vyrovnaný (RM 
25-451/2018-2022);
▪ uzavření smluvního ujednání na prá-
ce v hodnotě 776.981,15 Kč bez DPH, tj. 
940.147,20 Kč vč. DPH, a to s vybraným 
dodavatelem 1. SčV, a. s.; IČO 47549793 
na stavební práce pod názvem akce „In-
ženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, 
U Háječku – komunikace, drenáž“ (v sou-

boru výroků usnesení RM 25-453/2018-
2022);
▪ uzavření smluvního ujednání na prá-
ce v hodnotě 182.907,80 Kč bez DPH 
s vybraným dodavatelem 1. SčV, a. s.; IČO 
47549793, a to na stavební akci pod ná-
zvem akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 
5, západ příprava tlakové kanalizace pro II. 
etapu“ (v souboru výroků usnesení RM 25-
454/2018-2022);
▪ úpravu Přílohy č. 3 rozpočtu města Sedl-
čany v položce „Obnova a opravy vodohos-
podářského majetku“, dále odložení rea-
lizace akcí „ČOV Sedlčany – obnova žlabu 
na lapáku písku“, „ČOV – rekonstrukce VO“ 
a části akce „Geodetické zaměření vodovo-
dů a kanalizací“ na úkor vyšší potřeby posí-
lení realizace dodávky kotlů, a s tím spojené 
sanace komínů; rovněž s výše uvedeným 
související nabídku 1. SčV, a. s. na akci „ČOV 
– pořízení zásobní nádrže na propan-bu-
tan, výměna kotle“ za cenu 1.010.000,00 
Kč bez DPH, a to spolu s uzavřením smluv-
ního ujednání dle této nabídky (v souboru 
výroků usnesení RM 25-455/2018-2022);
▪ objednání nabízených projekčních prací 
na vypracování projektové dokumentace 
chodníku v obci Libíň firmou ENERGON 
stavební, s. r. o.; IČO 26443571, za cenu 
130.000,00 Kč bez DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 25-456/2018-2022);
▪ a to v souladu se zákonem č. 132/2006 
Sb., o kronikách obcí, provedený zápis do 

Kroniky města Sedlčany za rok 2017 a rok 
2018, který provedla Mgr. Ladislava Bera-
nová, kronikářka města Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 25-457/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ termín pro svolání 7. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební 
období 2018 – 2022 na pondělí dne 14. 
října 2019 v čase od 17:00 hod. Veřejné 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se 
uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedl-
čany (RM 25-449/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila schválit 
Zastupitelstvu města Sedlčany:
▪ navržený program jednání 7. veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro 
toto volební období (2018 – 2022), které 
se bude konat v pondělí dne 14. října 2019 
v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 
25-450/2018-2022);
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 5/2019, 
a to v plném rozsahu všech aktuálních a na-
vržených rozpočtových změn. Předmětem 
tohoto opatření je přesunutí rozpočtova-
ných prostředků v oblasti výdajů rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2019 ve výši 
5.331,00 tis. Kč ve smyslu ustanovení § 16, 
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., aniž by se 
změnil celkový objem rozpočtu příjmů a vý-
dajů. Příjmy i výdaje po provedené úpravě 
budou činit celkem 291.868,00 tis. Kč (RM 
25-452/2018-2022).

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 6 usnesení, resp. specifických roz-
hodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ zprávu o kontrole plnění usnesení z 6. za-
sedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se 
konalo dne 23. září 2019, doplněnou o aktu-
ální údaje plnění (usnesení 108/2018-2022);
▪ předloženou a panem Mgr. Zdeňkem 
Šimečkem, místostarostou města Sedlča-
ny, doplněnou zprávu, o jednání a činnosti 
Rady města Sedlčany za uplynulé období 
v intervalu dní 24. září 2019 – 14. října 
2019, ve kterém se v termínu dne 2. října 
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2019 konalo řádné zasedání tohoto orgánu 
města Sedlčany (usnesení 109/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá 
Radě města Sedlčany:
▪ projednat možnost rozšíření zaměstnan-
ců Městské policie Sedlčany o preventistu – 
terénního pracovníka (usnesení 110/2018-
2022);
▪ prověřit technickou úroveň bezpečnost-
ních kamer a vyhodnotit rozšíření kame-
rového systému na další vytypovaná místa 
(usnesení 111/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
čany č. 3/2019, o zákazu kouření a použí-

vání elektronických cigaret na veřejném 
prostranství v městské zástavbě Sedlčany (v 
souboru výroků usnesení 112/2018-2022);
▪ Rozpočtové opatření č. 5/2019, a to 
v plném rozsahu všech aktuálních a navrže-
ných rozpočtových změn. Předmětem to-
hoto opatření je přesunutí rozpočtovaných 
prostředků v oblasti výdajů rozpočtu měs-
ta Sedlčany na rok 2019 ve výši 5.331,00 
tis. Kč ve smyslu ustanovení § 16, odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., aniž by se změnil 
celkový objem rozpočtu příjmů a výdajů. 
Příjmy i výdaje po provedené úpravě budou 
činit celkem 291.868,00 tis. Kč (usnesení 
113/2018-2022).
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VÝVOJ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V SEDLČANECH
V souvislosti s výstavbou panelových domů v 70. a 80. letech mi-

nulého století, obdobně jako v jiných městech v České republice, 
bylo také v našem městě přistoupeno k výstavbě kotelen – cent-
rálních zdrojů tepla (dále jen CZT) pro zásobování nových objektů 

Původní kotelna Na Severním sídlišti Původní kotelna Žižkova

Zásadní rekonstrukcí prošly tyto zdroje v letech 1999–2000. 
V této době byly převedeny na zemní plyn, jenž je dosud základ-
ním primárním zdrojem tepelné energie. Současně s tím byly 
převedeny na zemní plyn i domovní kotelny objektů města a ně-
kterých komerčních objektů. Zároveň s touto modernizací byla 
původní příspěvková organizace města „Městský bytový podnik“ 
změněna dne 27. listopadu 2000 na obchodní společnost „Měst-
ská teplárenská Sedlčany, s.r.o.“ se 100% podílem města Sedlčany. 

Tato společnost podnikala na základě autorizací na výrobu a roz-
vod tepelné energie udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Od 20. února 2002 byly Energetickým regulačním úřadem uděleny 
licence č. 310202186 na výrobu tepelné energie a č. 320202188 
na rozvod tepelné energie k odběratelům. Domovní kotelny jsou 
provozovány na základě živnostenského zákona.

Na základě udělených licencí jsou v současné době provozovány 
4 kotelny a dle živnostenského zákona je provozováno 7 kotelen. 
Celkový instalovaný tepelný výkon je v Sedlčanech 11,507 MWt.

Kotelna Na Severním sídlišti po rekonstrukci Kotelna Žižkova po rekonstrukci

Podnikání v tepelné energetice je přísně sledováno Energetic-
kým regulačním úřadem. Důvodem je věcně usměrňovaná cena 
tepla, jež se řídí cenovým výměrem vydávaným pro každý rok. Na 
základě věcně usměrňované ceny tepla má teplárenská společnost 
za povinnost zahrnout do jednotkové ceny v daném kalendářním 
roce pouze ekonomicky oprávněné náklady daného roku. V ceno-
vém výměru byly určovány i přípustné ztráty v teplovodech. 

Kvůli tomu bylo v letech 2006–2007 přistoupeno k výměně stá-
vajícího potrubí za moderní předizolovaný systém. Tohoto předi-
zolovaného potrubí je v provozu 2,058 km. Předizolované potrubí

tepelnou energií. Kotelna CZT 1 byla pro severní sídliště realizována 
jako výtopna na spalování topného oleje. Kotelna CZT 2 v Žižkově 
ulici byla klasickou výtopnou na spalování hnědého uhlí pro sídliště 
Za Nemocnicí.



Modrá křivka zobrazuje vývoj ceny zemního plynu na trhu. Tuto 
křivku kopíruje červená křivka zobrazující jednotkovou cenu v Kč/
GJ. Z grafu vyplývá, že výrazný vliv na cenu tepla nemá jednotko-
vá cena za GJ, ale celková cena, kterou zaplatí odběratel za rok. 
Zatímco jednotkovou cenu výrazně ovlivňuje cena zemního ply-
nu, roční cena je dána spotřebou a povětrnostními podmínkami. 
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VÝVOJ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V SEDLČANECH
Provozní spolehlivost byla vždy na prvním místě pracovníků za-

jišťujících provoz celé soustavy zásobování obyvatel teplem. Proto 
byla od roku 2011 zahájena výměna řídicích systémů na všech pro-
vozovnách za nové. Poslední starý systém byl vyměněn v roce 2019. 

Ukázka řídicího systému kotelny

Z důvodu neustálého nárůstu cen primárních energií (zemní 
plyn a elektrická energie) byly od roku 2014 sledovány dvě linie, 
jak snížit náklady na výrobu tepla. Jednalo se o možnost spalová-
ní biomasy (dřevní štěpka), anebo přechod z výtopenského sys-
tému na systém teplárenský. Teplárny vyrábějí ze zemního plynu 
současně elektrickou energii a teplo. Jsou ekologicky čisté a k ži-
votnímu prostředí šetrné a šetří až třetinu paliva oproti oddělené 
výrobě tepla a elektřiny. 

V roce 2016 byla akceptována nabídka společnosti ČEZ Energo, 
s.r.o. na vybudování kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 
600 kWe a 684 kWt výkonu tepelného, s tím, že tato investice 
bude plně hrazena společností ČEZ Energo, s.r.o. Tato společnost 
bude prodávat Městské teplárenské společnosti tepelnou energii.

Tím byla výtopna CZT 1 Na Severním sídlišti v roce 2018 změ-
něna na teplárnu. Na základě dobrých zkušeností s tímto typem 
výroby tepelné energie pro občany města bylo přistoupeno 
k podpisu smlouvy na výstavbu stejného systému i pro výtopnu 
CZT 2 v Žižkově ulici, kde byl zahájen provoz kombinovaného zdroje 
v květnu letošního roku.

V další části se budeme věnovat tomu, co nejvíce zajímá obyva-
tele, a to je cena tepla. Jak již bylo řečeno, jedná se o věcně usměr-
ňovanou cenu, kterou společnost ročně zasílá Energetickému re-
gulačnímu úřadu. Velice zajímavý vývoj ukazuje následující graf.

 Závěrem chceme zdůraznit, že cílem naší společnosti je stabi-
lita dodávky a udržitelná cena tepelné energie pro občany města 
Sedlčany i při předpokládaném nárůstu cen primárních energií. 
K tomu bude přispívat nákup levnější tepelné energie z kogene-
račních jednotek instalovaných společností ČEZ Energo, s.r.o.

Ondřej Sůva, jednatel společnosti 

A právě tuto skutečnost ukazuje tmavě modrá křivka. Skutečně 
zaplacenou cenu zobrazuje zelená křivka. Z grafu je patrné, že do 
roku 2009 byly křivky ceny za vytápění shodné. Od roku 2009, 
v důsledku postupného zateplování objektů včetně výměny oken, 
byl omezen vliv počasí a začala výrazně klesat spotřeba tepla po-
třebná na vytápění domů.

Podle statistiky Energetického regulačního úřadu, kde jsou ve-
řejně všechna data přístupná, byla cena srovnatelné společnosti 
za rok 2017 ve výši 679,78 Kč/GJ. Cena v Sedlčanech byla ve stej-
ném roce 570,23 Kč/GJ a v roce 2018 byla cena pro koncového 
spotřebitele 582,21 Kč/GJ.

Pro doplnění si dovolujeme ještě předložit graf, kde je uvedena 
dodávka tepelné energie Městskou teplárenskou Sedlčany, s.r.o.

Dne 17.10. se konalo slavnostní otevření dvou kogeneračních jed-
notek v Sedlčanech. Slavnostního otevření se zúčastnili představi-
telé města i zástupci společnosti ČEZ.



RŮZNÉ

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ POLICIE NA POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ” PSŮ

Na základě novely veterinárního zákona bude od 1. 1. 2020 po-
vinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že pes 
je označen mikročipem.

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa 
(pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpoz-
ději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být 

označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
Čipování psů usnadní vracení psa majiteli v případě útěku či za-

běhnutí psa. Strážníci jsou vybaveni čtečkou čipů a jsou připraveni 
Vám pomoci s identifikací psa. 

V případě nejasností strážníci zodpoví Vaše otázky na lince 
603 213 355, volejte v pozdních odpoledních hodinách nebo večer.

To je akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 26. září na náměstí T.G. 
Masaryka v Sedlčanech. Po loňských kladných ohlasech uspořáda-
ly Sedlčanské technické služby opět celodenní akci především pro 
děti. Od 9-ti do 16-ti hodin byl na sedlčanském náměstí připraven 
program pro děti. Dopoledne bylo vyhrazené pro děti ze školek 
a žáky 1. stupně základních škol. Odpoledne zase veřejnosti. V le-
tošním roce se Ekodne zúčastnily například i děti z mateřské školy 
v Prosenické Lhotě nebo žáci základní školy v Kosově Horě.

Celodenní program pro děti vznikl za podpory následujících orga-
nizací EKO-KOMu, a.s., ELEKTROWINu a.s., města Sedlčany zastou-
pené starostou Miroslavem Hӧlzelem a Sedlčanskými technický-
mi službami, s.r.o. V letošním roce se na spolufinancování Ekodne 
2019 podílel i Středočeský kraj. Celá akce byla pro občany uspo-
řádána zdarma jen díky tomu, jakých výsledků dosahují Sedlčany 
a obce z regionu v systému nakládání s odpady a především 
s tříděnými odpady. Jde hlavně o dlouhodobé, aktivní zapojení 
občanů do systému a spolupráci obcí a Sedlčanských technických 
služeb, s.r.o. 

EKO-KOM, a.s. a Elektrowin a.s. na tento den přivezli několik 
atrakcí pro děti. Mimo zábavně výukových programů, her a kvízů 
zde byly k využití nafukovací atrakce ve tvaru hradu, obří skluzavky 
nebo pračky, maxipuzzle, koloběžky a další. Velkému zájmu se tě-
šily šlapací motokáry vyrobené z plastových popelnic. Největším 
letošním tahákem byl funkční model popelářského auta poháně-

EKODEN 2019

ný bateriemi do kterého se vešly dvě děti a další dvě mohly být na 
stupačce. V další části náměstí měly Sedlčanské technické služ-
by, s.r.o. vystavenou techniku nejen pro svoz tříděných odpadů. 
K prohlídce zde bylo popelářské auto, které předvádělo výsyp žlu-
tého kontejneru na plasty. Děti ze škol a školek si mohly vyzkoušet 
stání na stupačce nebo se třeba i posadit za volant. Dále zde bylo 
malé kontejnerové auto, které vysypává zvony na tříděný odpad 
s ukázkou výsypu zvonu, třínápravový náklaďák, který odváží od-
pad z Překládací stanice odpadů na třídící linky nebo malý kropi-
cí vůz využívaný při zalévání květin po městě. Velké oblibě se těšil 
i vystavený traktor SAME.                             

Daniel Kolář, STS Sedlčany

STŘEDOČESKÝ KRAJ – První místa ve dvou kategoriích obsadi-
ly obce Hýskov se 47,5 kg a Sedlčany se 146,8 kg na osobu a rok. 
V obcích nejen skvěle třídí, ale dosahují i vynikající úrovně recyk-
lace. 

Soutěž Odpadový Oskar vyhlašuje spolek Arnika už pátým ro-
kem. Jeho snahou je upozornit na potřebu zodpovědného naklá-
dání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství 
směsného odpadu.
Výsledky obcí ve Středočeském kraji podle údajů za rok 2018
obce od 1001 do 5000 obyvatel
1. Hýskov – 1806 obyvatel – 47,5 kg/ob/rok – recyklace 41 %
2. Družec – 1055 obyvatel – 71,4 kg/ob/rok – recyklace 55 %
3. Klobuky – 1010 obyvatel – 79,1 kg/ob/rok – recyklace cca 20 %
města nad 5000 obyvatel
1. Sedlčany – 7147 obyvatel – 146,8 kg/ob/rok – recyklace 50 %

Nízké produkce směsných odpadů obce dosahují díky efektiv-
nímu nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění 
odpadů včetně bioodpadu a především motivace obyvatel. Průměr 
ČR je 270 kg směsného komunálního odpadu na obyvatele za rok. 

DO STŘEDOČESKÉHO KRAJE MÍŘÍ ODPADOVÉ OSKARY

„Oceněná města jsou 
důkazem, že lidé mohou 
produkovat méně odpadu 
a výborně třídit. V obcích 
se osvědčilo rozmístění 
dostatečného množství 
sběrných míst, osvěta, ote-
vřená komunikace s oby-
vateli, zavedení programu 
pro živnostníky a přede-
vším různé formy motiva-
ce lidí. Díky tomu města 
dosahují podobných vý-
sledků jako ve vyspělých 
státech Evropy,“ komen-
toval výsledky odborník 
na odpadové hospodář-
ství Milan Havel z Arniky.               
                        Autor: Arnika



KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

Ve dnech 29. a 30. listopadu můžete navští-
vit v Městském muzeu „Netradiční Vánoce 
v muzeu”.

LISTOPAD 2019

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM
VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

MUZEUM
KNIHOVNA
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

do 24.11. VÝSTAVA „SEDLČANY - MĚSTO VÝROČÍ”
od 8.11. - 4.12. VÝSTAVA „HEDVIKA KARPÍŠKOVÁ - RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ŠPERKY”
od 8.11. - 4.12. VÝSTAVA NA SÍTÍCH „PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...”
od 25.11. VÝSTAVA „PETR SŮSA, ZDENKA MRÁZKOVÁ”
do 21.11. VÝSTAVA „KRAJINA V OBRAZECH”

PO 11.11. od 10 hod.  BRAMBOROVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
ÚT 12.11. od 19.30 hod.  ZAHRADNÍ SLAVNOST
ST 13.11. od 17 hod.  HAJÁNEK
ST 13.11. od 19.30 hod. VZPOMÍNKA NA PETRA NOVÁKA
ČT 14.11. od 20 hod. DÁLAVA
PÁ 15.11. od 18 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
PÁ 15.11. od 19 hod. PRVNÍ KÁVA
PÁ 15.11. od 20 hod. PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
SO 16.11. od 8.30 hod. RODNÝM KRAJEM OPATA ZAVORALA (sraz u kašny na náměstí)
SO 16.11. od 19 hod. NOC DIVADEL
NE 17.11. od 15 hod. KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHAL K SNÍDANI
NE 17.11. od 17 hod. OSLAVME SPOLU SVOBODU (náměstí T. G. Masaryka)

PO 18.11. od 10 hod. DOBRODRUŽSTVÍ PAVOUKA ČENDY
PO 18.11. od 18 hod. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
ST 20.11. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 20.11. od 18 hod. EMOCE, JÍDLO A HARMONIE 
ST 20.11. od 19.30 hod.  NA SPRÁVNÉ ADRESE
ČT 21.11. od 19.30 hod. BLUE ORCHESTRA SLAVÍ 15 LET
PÁ 22.11. od 20 hod. YESTERDAY
SO 23.11. od 10 hod.  ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
SO 23.11. od 19 hod.   MYSLIVECKÝ PLES - MS Kosova Hora
SO 23.11. od 20 hod.   UZLY A POMERANČE
NE 24.11. od 15 hod.   KAŠPÁREK A STRAŠIDLO (klubovna Našlose v budově MěK Sedlčany)

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

.................................. LAMPIONOVÝ PRŮVOD

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

..................................................... PŘEDNÁŠKA 

.......................................................... DIVADLO

........................................................... KONCERT

................................................................. KINO

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

................................................................... PLES

................................................................ KINO
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.................................................................. KINO 

........................................................... PRO DĚTI

.......................................................... KONCERT

................................................................. KINO

............................................................ POCHOD

........................... CELOSTÁTNÍ  AKCE DIVADEL

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

............................................... OSLAVY VÝROČÍ 

ST 6.11. od 17 hod.  HAJÁNEK
ST 6.11. od 18 hod. UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
ČT 7.11. od 19.30 hod.  „...A  NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR”
PÁ 8.11. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY PRO NEJMENŠÍ
PÁ 8.11. od 15 hod. STRACH MÁ VELKÉ OČI
PÁ 8.11. od 18 hod. ADRIANA A PAVEL JAROLÍMKOVI: STŘEDNÍ AMERIKA
PÁ 8.11. od 18 hod. PROMĚNY A VRCHOLY ČESKÉHO ROMÁNU
PÁ 8.11. od 20 hod. AQUARELA
SO 9.11. od 20 hod.  ROMÁN PRO POKROČILÉ
NE 10.11. od 15 hod. LEDOVÁ SEZONA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

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

.......................................................... KONCERT

.................................... PŘEDPLATNÉ DIVADLA

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

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

..................................................... PŘEDNÁŠKA

..................................................... PŘEDNÁŠKA

................................................................. KINO 

................................................................. KINO

................................................................. KINO 

PÁ 1.11. od 14 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
PÁ 1.11. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 1.11. od 18 hod. UBLIŽUJEME SI A JSME SI LHOSTEJNÍ?
PÁ 1.11. od 19.30 hod. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ
PÁ 1.11. od 20 hod. X-MEN: DARK PHOENIX
SO 2.11. od 9 hod. RADECKÉHO MARŠ (sraz u kašny na náměstí v Sedlčanech)
SO 2.11. od 19.30 hod. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ
SO 2.11. od 20 hod. TERORISTKA

........................................................... PRO DĚTI

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

............................................... DISKUSNÍ KLUB

................................................ TANEČNÍ VEČER

................................................................. KINO 

........................................................... POCHOD 

.............................................. TANEČNÍ VEČER

................................................................ KINO 

PO 25.11. od 18 hod.  VERNISÁŽ VÝSTAVY PETR SŮSA, ZDENKA MRÁZKOVÁ
ÚT 26.11. od 19.30 hod.  DOPISY OLZE
ST 27.11. od 17 hod.  HAJÁNEK 
ČT 28.11. od 19.30 hod. STRAHOVANKA
ČT 28.11. od 20 hod. KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOLFOVÉ
PÁ 29.11. od 9 hod.  NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
PÁ 29.11. od 15 hod.  POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 29.11. od 19.30 hod.  PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ
PÁ 29.11. od 20 hod.  MÁMA
SO 30.11. od 9 hod.  NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
SO 30.11. od 15 hod.  POKUS O REKORD - NEJVÍCE LIDÍ S VLOČKOU
SO 30.11. od 19.30 hod.  PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ 
SO 30.11. od 20 hod.  ŽENY V BĚHU

.......................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY

......... PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

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

........................................................... KONCERT

.................................................................. KINO

................................................. DNY ŘEMESEL

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

.............................................. TANEČNÍ VEČER

................................................................. KINO

................................................. DNY ŘEMESEL 

........................................... POKUS O REKORD

............................................... TANEČNÍ VEČER

................................................................. KINO



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
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Středa 6. listopadu v 18 hod.
KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční 

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
V roce 2019 oslaví tato škola 80 let od svého založení a pro-
to koncert je i takovou malou oslavou. V pestrém hudebním 
programu zazní tradičně široké žánrové spektrum hudby – od 
klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Připravena 
jsou vystoupení só-
listů a pochopitelně 
i několika hudebních 
seskupení. Jednotli-
vé skladby českých 
i zahraničních autorů 
zazní v orchestrálních 
či zpívaných provede-
ních a aranžérsky za 
většinou skladeb je 
podepsán skvělý kyta-
rista, skladatel, aranžér 
a pedagog Pavel Fořt. 
Mimo učitelů místní 
ZUŠ vystoupí i někteří 
hudební hosté čí bývalí 
učitelé …, Koncertem 
bude provázet  mode-
rátorská dvojice Olga 
Šafrová a Pavel Pína. 

Vstupné: 120 Kč. Délka koncertu cca 90 minut bez přestávky.

80

80

ZUŠ Sedlčany 
a Kulturní dům Josefa Suka
Vás srdečně zvou na

Vstupné: 120 Kč a 50 Kč děti a žáci ZUŠ
Předprodej vstupenek v TIC, MÚ Sedlčany

koncertUčitelský 
koncertUčitelský 

ZUŠZUŠ
80 8080 8080

ZUŠ Sedlčany 

v tomto roce 

slaví 80 let !!!

6. listopadu 2019 
od 18.00 v KDJS Sedlčany
Vystoupí učitelé, žáci 
a přátelé školy.

80

80
80
80

Středa 13. listopadu v 19.30 hod.
KONCERT

Čtrtek 7. listopadu v 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

V divadelním sále se uskuteční třetí představení z letošní série 
předplatitelského cyklu divadla, kterým je komedie 

Jaroslava Gillara a Vladimíra Škutiny

,, … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“
Je to hra o konfrontaci světů, myšlenek a názorů. Nic není, jak 
bylo.. Každá konfrontace se vždy dotýká všech. Jedinec nezmů-
že tolik, jako když jdou všichni „proti větru“ (V+W). Jiří Suchý 
řekl po sametové revoluci: „Křivá hůl vrhá křivý stín.“ K tomuto 
tématu se kdysi vrátil i Václav Bělohradský: „Když zakážeme 
stín, nebudeme se znát a to je nebezpečné. Pokušení napra-
vovat stín je v české společnosti silné“. Toto není jen problém 
český, ale přinejmenším evropský. Diktátor ani teroristka nevě-
ří svému státu. Oba řeší vzniklou komediální situaci dle svého. 
Navzájem se konfrontují myšlenkami o svobodě. Je to hra bez 
vítězů. Hrají:  Miroslav Táborský, Jitka Ježková /uvádí Agentura 
KVArt Production s.r.o./
Vstupné: 290 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Zajímavý vzpomínkový koncert na Petra Nováka máme mož-
nost vidět na sedlčanském jevišti. Je nazvaný

VZPOMÍNKA 
NA PETRA NOVÁKA

Petrova doprovodná kapela George&Beatovens doprovází 
sólové zpěváky, kterými jsou 

KAREL KAHOVEC a VIKTOR SODOMA.
Přijďte zavzpomínat 
na hity jakými jsou 
písně Já budu chodit 
po špičkách, Hvězdič-
ko blýskavá, Náhrob-
ní kámen, Povídej od 
legendy Petra Nováka 
a další hity Karla Ka-
hovce - Svou lásku 
jsem rozdal, Popra-
va blond holky, Paní 
v černém, Modřínů 
háj a pochopitelně 
také hity Viktora So-
domy.

Vstupné: 240 Kč. 
Délka představení cca 100 minut bez přestávky.
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CELOSTÁTNÍ AKCE DIVADEL

Do KDJS ve spolupráci se sedlčanskými ochotníky
zveme všechny příznivce divadla, 

protože poprvé v historii této celostátní akce 
se Sedlčany zapojí do akce nazvané

NOC DIVADEL
Zahájení akce bude v 19 hodin a konec cca ve 22 hodin. Ne-
jde o divadelní představení, ale spíše o seznámení s divadlem. 
V průběhu večera budou průběžně prováděny komentované 
prohlídky divadla včetně jeho zázemí – herecké šatny, sklad 
kulis, vlastní jeviště, zvuková a osvětlovací kabina. V kině bu-
dou promítány krátké sestřihy záznamů odehraných ochotnic-
kých představení. Ve vestibulu bude připraveno občerstvení, 
bude instalována výstava o minulosti ochotnického spolku 
a muzikálové melodie zahrají bratři Žakovi. Návštěvníci se bu-
dou moci nechat na památku vyfotografovat na jevišti v po-
stavené divadelní scéně, takže nejen vzpomínky, ale i foto si 
mohou návštěvníci odnést domů.

Vstupné – zdarma, případně dobrovolné.  
Délka akce cca 3 hodiny.

Sobota 16. listopadu od 19 hod. Středa 20. listopadu od 19.30 hod.
DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční představení Divadla DISK 
z Dobříše, které k nám opět přijíždí s konversační komedií 

Marca Camolletiho

,,NA SPRÁVNÉ ADRESE“
Odkvétající kabaret-
ní hvězda Georgette 
pronajímá ve svém 
pařížském bytě poko-
je. A tak spolu na jed-
né adrese bydlí ještě 
klavíristka Jeanine, 
malířka Jacqueline 
a služebná Marie-
-Louisa. O tom, že 
soužití žen takto roz-
dílných temperamen-
tů není jednoduché, 
nás přesvědčí hned 
expozice hry. Všech-
ny obyvatelky bytu 
se nezávisle na sobě 
rozhodnou radikálně 
změnit život a všech-
ny (opět bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka 
bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro 
obraz Spartaka a služebná životního partnera. Všechny čtyři 
inzeráty mají náhodně stejnou značku P. P. S., která však každá 
znamená něco jiného. Pak už jen zvoní zvonky u dveří a přichá-
zejí zájemci. Čtvero mužů nejrůznějšího ražení se sice dostaví 
na správnou adresu, ale samozřejmě, jak to bývá, zrovna ve 
chvíli, kdy není doma správná inzerentka.
Hrají: členové a členky Divadla DISK Dobříš
Vstupné: 120 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili oblíbený pořad Mi-
chala Nesvadby, který uvádí společnost FunTasico s.r.o.

KOUZELNÁ ŠKOLKA 
- MICHAL K SNÍDANI

Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem servíru-
je legrační pokrmy, bavit se budou určitě i rodiče! Napadá Vás 
něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, 
že ne....?, tak mnoho jich „ochutnáte“ právě od Michala. Třeba 
jablíčko v županu, máte to rádi...? U Michala tohle jablíčko mlu-
ví a opravdu chodí doma v županu! Ať přijdete najedení nebo 
ne, odcházíte vždycky hladoví! 
Michal si užije s dětmi na představení i oslavu svých narozenin! 
Jak bude vypadat dort a kolik na něm bude svíček, to už bude 
záležet jen a jen na dětech! Samé unikátní situace a zábava, tak 
to nezmeškejte!
Neméně důležitá 
je pointa tohoto 
představení! Mi-
chal při aktivním 
zapojení všech 
malých diváků 
v hledišti rozluští 
velkou záhadu, 
co se vlastně sta-
ne s jídlem, které 
necháme na talíři 
nedojedené!

Vstupné: 195 Kč přízemí a 169 Kč balkon. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Neděle 17. listopadu od 15 hod.

Čtvrtek 21. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

V divadelním sále KDJS se uskuteční tradiční 
koncert populárního sedlčanského Big Bandu.

BLUE ORCHESTRA SLAVÍ 15 LET
Program bude sestaven ze známých i nových melodií a bude 
plný pěkné muziky, vystoupení instrumentálních sólistů a po-
chopitelně i zpěváků tohoto tělesa.

Vstupné: 180 Kč. Délka koncertu cca 120 minut.
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DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

PARTIČKA (zábavný pořad), VZHŮRU DOLŮ (divadlo), PETR KOLÁŘ (koncert), DAKAR 2020, MADAM RUBINSTEIN (divadlo), 
OBUŠKU Z PYTLE VEN (pořad pro děti a rodiče), JOSEF DVOŘÁK (zábavný pořad), DVA NAHATÝ CHLAPI (divadlo), POKÁČ (koncert), 
SNĚHURKA (pořad pro děti a rodiče), MALINA BROTHERS (koncert), MADAM DITRICH LITUJE (divadlo), J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS 
(zábavný pořad), CAVEMAN (divadlo), SAMSON A JEHO PARTA (koncert), RIGOLETTO (divadlo), KRÁS(K)A NA SCÉNĚ (divadlo), 
HOUSLE (divadlo), VĚRA MARTINOVÁ (koncert), …

PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2019
ST 4. 12. ADVENTNÍ KONCERT – ZÁBOJ  a ZUŠ Koncert
NE 8.12. VODNÍK ČESÍLKO Pohádka pro děti a rodiče 
ST 11. 12. SPIRITUÁL KVINTET   Koncert
ČT 19. 12. PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA – ZUŠ Sedlčany   

Vánoční pořad
SO 21. 12. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA       Pořad pro děti a rodiče
ČT 26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT - NEZMAŘI A ZÁBOJÁČEK  

Vánoční koncert

Druhá výstava nové kulturní sezony nese název 

„KRAJINA V OBRAZECH“
 Svá díla nám představuje malíř z Podblanicka

JOSEF BURKHARD. Výstava trvá do 21. listopadu 2019.

VÝSTAVA

Pondělí 25.listopadu od 18 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

PETR SŮSA
ZDENKA MRÁZKOVÁ

Úvodní slovo:  David Krůta
Hudební doprovod: Stanislav Kadlec

Součástí vernisáže bude čtení autorky pohádkové knihy pro 
děti, kterou napsala paní Eva Roztočilová  a ilustroval Petr Sůsa. 
Kniha se jmenuje Albína a Pepinka, příběhy dvou koček.

Autoři obrazů o sobě napsali:
Jmenuji se Petr Sůsa, je mi 56 
let a v příštím roce tomu už 
bude 40 let, co mi dělá malo-
vání radost.
V mládí jsem obdivoval knihu 
ze sportovního prostředí s ná-
zvem Josef Bican – 5000 gólů. 
Moje letošní padesátá druhá 
výstava by mohla mít název: 
Petr Sůsa – 4 166 obrazů.
Rád střídám oblíbené moti-
vy – krajinky, zátiší, má dob-
ře známá místa ze Sedlčan, 
Častoboře, Příčov nebo třeba 
Vysokého Chlumce. Někdy maluji květiny, akty i náboženské 
motivy.
V posledních letech jsem také ilustroval dětské omalovánky 
a dvě pohádkové knížky.
Upravoval jsem pár kapliček po okolí a zvláštní i příjemnou 
kapitolou jsou výzdoby dětských pokojíčků. S největší radostí 
jsem maloval v pokojíčku svých vnoučátek.
Tímto vás srdečně zve na výstavu obrazů a těší se na shleda-
nou sedlčanský výtvarník z Dublovic.
Jmenuji se Zdenka Mrázková. Je mi 49 let, žiji v Sedlčanech. 
Povoláním jsem kadeřnice. Kreslení je mojí vášní již od dětství. 
Ve svých obrazech se snažím s láskou zachytit krásy přírody 
a vše, co nám nabízí.
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.

KONCERT

V divadelním sále 
se uskuteční koncert populární pražské dechovky

,,STRAHOVANKA“
Protože koncert bude v době zahájení adventu,  

bude již také vánočně zaměřen, a proto je nazván
,,NEŽ PURPURA ZAVONÍ“

Kapela zahraje mnoho písní 
doplněných svátečním, před-
vánoční atmosféru přibližují-
cím mluveným slovem. Usly-
šíte mimo tradiční dechovky 
i klasické české a světové vá-
noční písně a koledy. Nebude 
chybět Tichá noc, Bílé vánoce 
I. Berlinga, tradicionály Rolničky, Zvonky bílé, Vánoce přicházejí 
či Purpura J. Šlitra a J. Suchého. 

Vstupné: 220 Kč. Délka koncertu cca 95 minut + přestávka.

Čtvrtek 28. listopadu od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Pořad s názvem   DOPISY OLZE
vznikl za účelem uctění 30. vý-
ročí sametové revoluce. V rámci 
tohoto jedinečného programu 
zazní hudba světových i českých 
autorů, která bude prokládána 
čtenou korespondencí Václava 
Havla v podání herečky VALÉRIE 
ZAWADSKÉ. 
Účinkují:
Eva Garajová - mezzosoprán
Kateřina Englichová – harfa
Valérie Zawadská - mluvené slovo
Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.

Úterý 26. listopadu od 19.30 hod.
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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.

KINO
SEDLČANY

pátek 1. listopadu ve 20 hod.

X-MEN: DARK PHOENIX
film USA – akční,dobrodruž., fantasy (2019), r. S. Kinberg 114 min. 

X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, 
která pochází z jejich řad. Během vesmírné záchranné mise Jean 
téměř zemře, ale když se vrátí domů, zjistí, že ji vesmírná síla udě-
lala silnější, ale zároveň mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark 
Phoenix.                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 8. listopadu ve 20 hod.

AQUARELA 
film Francie – dokument (2019), V. Kossakovsky, 89 min. 

Voda, krásná i děsivá, smrtící i životodárná. Fascinující živel se 
ve výpravném dokumentu stává protagonistou. Film je jedním 
z nejsugestivnějších a nejpůsobivějších filmů o ničivých důsled-
cích klimatických změn.                          Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 2. listopadu ve 20 hod.

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

Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý 
život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neře-
ší. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. 
Ale teď už si tím nikdo nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjis-
tí zbraň. Hraje I. Janžurová, M. Hofmann, T. Vilhelmová a další.  
                                      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 29. listopadu ve 20 hod.

MÁMA 
film USA – thriller (2019), rež. T. Taylor, 99 min. 

Pro partičku středoškoláků z malého amerického městečka je klí-
čem k úspěšnému víkendu přemluvení dospělého, aby jim koupil 
alkohol. Osamělá paní Sue Ann je v tomhle směru přímo darem 
z nebes. Nejenže teenagerům koupí bednu alkoholu, ale navíc jim 
nabídne sklepní prostory ve svém odlehlém domě, aby si ho tam 
mohli vypít a trochu přitom zablbli... Hraje O. Spencer, J. Lewis, 
D. Brown a další.                   Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 15. listopadu ve 20 hod.

PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA 
film Česko – historický (2019), rež. M. Cyroň, 88 min. 

Jde o historický fiktivní příběh, který je však rámován skutečnými 
historickými událostmi. Odehrává se na území Svaté říše římské 
přibližně roku 1348. Východiskem filmu jsou projevy násilí vůči 
židovskému obyvatelstvu, k němuž v době šíření moru docházelo. 
Hrají O. Malý, M. Ruml.         Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 10. listopadu v 15 hod.

LEDOVÁ SEZONA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
film USA – animovaný, komedie (2019), 90 min. 
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Prá-
vě naopak. Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou 
partu kamarádů ze severu ta pravá ledová sezona, sezona plná 
dobrodružství a zábavy.                         Vstupné 90 Kč. Přístupné.

čtvrtek 14. listopadu ve 20 hod.

DÁLAVA 
film ČR – (2019), rež. M. Mareček, 76 min. 
Mimořádně intimní dokument Martina Marečka je působivou 
výpovědí o stavu současné rodiny a analýzou odvěkého vztahu 
otec a syn. Čistá forma putování tam a zase zpátky jen podtr-
huje maximální autentičnost a účinnost dokumentu. Vít a jeho 
syn Gríša se před koncem prázdnin vydávají na dlouhou cestu 
do Ruska. Jen co nastoupí do auta, syn si hned nasazuje slu-
chátka a otec se noří do vzpomínek. Ani tak ale nemůžou jeden 
druhému uniknout. Je tu však jedna možnost, která je může 
opět sblížit – společné pátrání. Jenže co skutečně hledají?

sobota 9. listopadu ve 20 hod.

ROMÁN PRO POKROČILÉ 
film Česko – komedie (2019), rež. Z. Marinovová, 95 min. 

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanžel-
kou od stolu, lože a účtu? Hlavní hrdina Rudolf, noblesní šarmantní 
světák, je po rozvodu nucen se přestěhovat z přepychu velkoměsta 
do venkovského hotelu, který vlastní se svým bratrem Arnoštem. 
Hrají M. Vašut, M. Etzler a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 28. listopadu ve 20 hod.

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOLFOVÉ 
film USA – (1996), rež. M. Nichols, 134 min.  
Filmová adaptace stejnojmenné divadelní hry Edwarda Albee-
ho: Kdo se bojí Virginie Woolfové? byla filmovým debutem 
Mika Nicholse (Absolvent) a pro představitele hlavních rolí 
Elizabeth Taylor a Richarda Burtona jeden z vrcholů jejich ka-
riéry. Drama o konfliktu manželského páru, který se odehrává 
během jednoho sobotního večera, patří k filmové i divadelní 
klasice a ani po více než padesáti letech od natočení neztrácí 
nic ze svých kvalit.

pátek 22. listopadu ve 20 hod.            DVD prem. 13.11.19

YESTERDAY 
film GB – komedie, hudební (2019), rež. D. Boyle, 116 min.

Včera ještě Beatles všichni znali. Dnes si jejich písničky pamatuje 
jenom Jack. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu při-
nášejí komedii o rock’n’rollu, snech, přátelství a o dlouhé a klikaté 
cestě, která vede k lásce vašeho života. Hraje H. Patel, L. James 
a další.                                                           Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 30. listopadu 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. Hraje Z. Adamovská, T. Kostková, J. Boková, V. K. Ku-
bařová.                                         Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 23. listopadu ve 20 hod.

UZLY A POMERANČE 
film ČR/GER – drama (2019), rež. I. Pokorný, 92 min. 

Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o létu, o zauzlovaném 
vztahu s otcem, o prvních šrámech života, jedním slovem o dospívá-
ní. Film vznikl podle stejnojmenné knihy spisovatelky I. Procházkové. 
Hrají S. Majer, T. Dalacký, E. Farna a další.      Vstupné 90 Kč. Přístupné.
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VÝSTAVA

od 8.11. - 4.12. 2019

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit 
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplá-
nované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce listopadu: Doplňte písmena

HEDVIKA KARPÍŠKOVÁ
 – ručně vyráběné šperky a háčkované maličkosti

Výstavu je možné navštívit v provozní době knihovny od 
8. 11. 2019 do 4. 12. 2019. 
Slovo autorky výstavy
„Jmenuji se Hedvika Karpíšková a rukodělným činnostem se 
věnuji, co si pamatuji. Myslím, že zrod byl již ve školce, kde 
jsme si vyráběli a navlékali bramborové korále. Pak následo-
vala první sada opravdových korálků a v dnešní době jsou mé 
zásoby korálků, nářadí a všeho potřebného ke šperkařství tak 
obsáhlé a těžké, že je ani neuzvednu ze země. U šperků jsem 
zůstala dlouho, ale nikdy to nebyla jediná činnost, která by mě 
zrovna bavila. Vystřídalo se vše možné od malování porcelánu 
a na sklo, přes tvoření z FIMO hmoty až po keramiku, ale šper-
ky vždy vedly. Později jsem se díky babičce naučila háčkovat 
a troufám si říci, že háčkování se pomalu dostává na úroveň 
korálků. Postupně jsem od první čepice a šály došla k háčko-
vání pro děti. Jde hlavně o kousátka, usínáčky a různé klipy na 
kočáry. Kromě háčkování pro děti často vyrábím i lapače snů. 
U toho nějakou dobu zůstanu, i když mi v mé sbírce znalostí 
chybí ještě pletení. Tak to asi příští rok, babi…
Budu ráda, když si najdete čas si mé výrobky prohlédnout 
a ještě více mě potěší, když si nějaký ten svůj najdete a odne-
sete domů.“

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.

FESTIVAL DEN POEZIE 2019
Letos s mottem: „Otevřete oči!“
Autorem letošního motta je umělec a vizionář Leonardo da Vin-
ci (15. 4. 1452 – 2. 5. 1519). Celý jeho výrok zněl “Slepá nevě-
domost nás přivádí na scestí. Ó! Bídní smrtelníci, otevřete oči!”.
10. – 24. 11. 2019 – Otevřete oči i duši poezii
Schodišťová poezie napříč žánry a autory. Známá i neznámá, 
nezvyklá, překvapivá, zasněná i tíživá, pro děti i pro dospě-
lé… Výběr básní na nástěnkách a schodišti budovy, ve které 
knihovna sídlí.
10. – 24. 11. 2019 – Poetická zátiší
Zátiší doplněná básněmi v různých zákoutích knihovny pro po-
těchu oka i duše.
Pátek 15. 11. 2019 od 15 hod. – Tanec je poezie beze slov 
Taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany pod vedením Marga-
rety Staňové. Poznáme, co tancem vyjadřují? Umí improvizovat 
na téma zadané z publika nebo na neznámou hudbu? Přijďte 
otevřít oči dokořán údivem nad tanečními choreografiemi.
Po taneční inspiraci bude od 16 hodin následovat Taneční vý-
tvarná dílna inspirovaná siluetami tanečnic a tanečníků.
Pondělí 18. 11. 2019 od 18 hod. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Prohlédneme stíny? Lampionový průvod od knihovny do areá-
lu Pod duby (parčík u chovatelů). Čeká nás hudební vystoupení 
v podání kapely První káva, doplněné stínohrou podle veršova-
ných pohádek Jaroslava Kerlese.
Pátek 22. 11. 2019 od 15 hod. – Ó, Ó, Ó vajíčko 
Interaktivní poetický občasník inspirovaný stejnojmennou 
knihou Ester a Milana Starých. Pořad připravuje klub Literární 
prádelna. Po programu je možné se od 16 hodin zapojit do 
výtvarné dílny a spolu s námi objevovat Co najdete v trávě?

Pátek 8. listopadu od 18 hod.

PROMĚNY A VRCHOLY ČESKÉHO ROMÁNU 
– přednáška pro veřejnost 

literárního vědce a pedagoga PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.
V české i světové literatuře postupně román všechny ostatní 
žánry buď vytlačil, nebo pohltil, a stal se tak žánrem dominant-
ním. Z čeho vznikal, jak se formoval a jakých podob se dobral 
román český? Přednáška posluchače provede vrcholy českého 
románu 19. a 20. století.

EMOCE, JÍDLO A HARMONIE
 – přednáška Jany Arcimovičové

Chcete být šťastní a ve zdraví se dožít vysokého věku? Co pro 
to můžete udělat? Na přednášce se dozvíte, že naše vnitřní or-
gány jsou podle tradiční čínské medicíny propojeny s emoce-
mi. Pokud je nějaký orgán v nerovnováze, je pravděpodobné, 
že emoce, která s ním souvisí, se bude u postiženého člověka 
objevovat častěji. Budeme hovořit o vlivu potravin na naše tělo 
a psychiku, o tom, jak žít harmonicky a jak se vyladit pomocí 
jídelníčku, cvičení a meditací.

Pátek 1. listopadu od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žije-
me, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.

V listopadu budeme mluvit o šikaně a lidském strachu 
a lhostejnosti. Setkání nese název 

UBLIŽUJEME SI 
A JSME SI LHOSTEJNÍ? 

Je šikana (kyberšikana) problémem i Sedlčan? Víme kam se 
obrátit o pomoc? Víme kdo je oběť a kdo je agresor? Jsme ke 
svému okolí lhostejní nebo máme strach? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
V případě zájmu může na toto setkání navázat cyklus předná-
šek s odborníky. Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

PŘEDNÁŠKY

Středa 20. listopadu od 18 hod.



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: 24. 11. 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): 13. 11., 27. 11. 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 (kreslení pro každého, ale třeba i jako 
příprava k budoucímu studiu): 2. 11., 16. 11. a 30. 11. 2019 
od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 6. 11. 2019 od 17 hod.
Středa 13. 11. 2019 od 17 hod.
Středa 20. 11. 2019 od 17 hod.
Středa 27. 11. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si přečteme verše a pohádky 
Františka Hrubína. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 8. 11. od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky pro nejmenší. Neumíte pravidla? Neva-
dí! Naučte se je s námi. Hry znáte a chybí vám parťáci na 
hraní? Přijďte k nám.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 11. 11. 2019 od 10 hod.
Bramborová výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Pondělí 18. 11. 2019 od 10 hod.
Dobrodružství pavouka Čendy
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný stejnojmen-
nou knihou Pavla Čecha. Písničky a hry nás zavedou do staré-
ho domu, plného záhad a tajemství. 
Sobota 23. 11. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME…
Pátek 1. 11. 2019 od 14 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
Pátek 15. 11. 2019 od 18 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 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 spisovate-
lům a spisovatelkám.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 1. 11. 2019 od 15 hod.
Čtení legend o stromech z knihy Jana Vladislava Proměny.
Od 16 hodin si pohrajeme při Stromové výtvarné dílně 
 s barvami, které sluší podzimnímu listí.
Pátek 29. 11. od 15 hod.
Čtení z knihy Františka Nepila Pohádky z pekelce. 
Od 16 hodin čtení vystřídá výtvarná dílna Princezny a princové.
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 8. 11. 2019 od 15 hod.
Strach má velké oči
Jak vyzrát na duchy, upíry, čarodějnice a jinou strašidelnou 
havěť?  Dozvíme se v programu plném čtení, improvizačních 
her a vyprávění. Od 16 hodin na program naváže výtvarná 
dílna Smějeme se v dešti.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
A ZAHÁJENÍ ADVENTU 

V SEDLČANECH ANEB DALŠÍ 
ZE SEDLČANSKÝCH REKORDŮ 

K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje 
Městská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká Kobra 
již potřinácté. Akce se koná pod záštitou a s podporou města 
Sedlčany a s finanční podporou MK ČR a Stros Sedlčany.

Sobota 30. 11. 2019
Náměstí T. G. Masaryka 15.00 – cca 19.00

Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord, a to v dis-
ciplíně „Nejvíce lidí s vločkou“. Započítávány budou vločky 
z těsta (perníkové nebo jiné pečivo), háčkované, paličkované, 
korálkové, dřevěné, plastové, skleněné, kovové, slaměné, vloč-
ka 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 uzná-
ny, pouze pokud budou polepené nějakým dalším materiálem.

Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý dopro-
vodný program. Můžete se těšit na kapelu Třetí slunce, prezi-
denta agentury Dobrý Den Miroslava Marka, dětmi i dospělý-
mi milovaného spisovatele Miloše Kratochvíla, který přijede, 
aby pokřtil v Sedlčanech svoji novou knihu. V neposlední řadě 
se můžete těšit i na celou řadu postav adventního průvodu, 
který nám pomáhají zajistit sedlčanští ochotníci.
Při této příležitosti dojde i k zahájení adventního času v Sedl-
čanech a k rozsvícení vánočního stromku. Na náměstí budete 
moci nakoupit také ty nejkrásnější vánoční dárky – knihy.

Program (změna pořadateli vyhrazena): 
15.00 Zahájení
15.40 Křest knihy Liby Žambochové „Kočky mají rády ptáčky”
16.00 Pokus o rekord
16.45 Vyhlášení výsledků
           prezidentem Agentury Dobrý den z Pelhřimova 
17.00 Křest knihy Miloše Kratochvíla
          „Proč nehraje King  Kong ping-pong“
17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
           a adventní průvod

VÝSTAVA NA SÍTÍCH

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME…
Od 8. 11. 2019 do 4. 12. 2019 se ponořte do textů, které vzešly 
z programů Píšu, píšeš, píšeme v uplynulém roce. Výstava je 
součástí cyklu Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to.



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.

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program listopad 2019

Tyršova 136 
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240  
www.muzeum-sedlcany.cz

PŘIPRAVUJEME:
Výstavu „Regionální betlémy“ 

– vernisáž ve čtvrtek 5. prosince od 18 hodin

Pátek 8. listopadu v 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

do neděle 24. listopadu
VÝSTAVA

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 příleži-
tosti 725 let uplynulých 
od první písemné zprávy 
o našem městě a obdob-
ného výročí sboru sedl-
čanských dobrovolných 
hasičů, lokální dráhy 
a městského muzea. Vy-
stavené archivní materiá-
ly, dobové dokumenty a fotografie, připomínají dávnou historii 
i nedávné osudy všech jmenovaných oslavenců.
Výstavu můžete navštívit do neděle 24. listopadu.

Vstup zdarma.

ADRIANA A PAVEL JAROLÍMKOVI: 
STŘEDNÍ AMERIKA

Manželská dvojice cesto-
vatelů znovu dokazuje, že 
cestování je vlastně hrač-
ka a lze ho snadno ufinan-
covat, má-li člověk know-
-how a odvahu. Tentokrát 
se s námi podělí o své zá-
žitky z tříměsíční cesty po 
Střední Americe. 

Vstupné dobrovolné. Délka cca 60 minut.

Pátek 15. listopadu v 19 hod.
KONCERT

PRVNÍ KÁVA
Večer při svíčkách se zná-
mým sedlčanským hu-
debním uskupením.
Hudební těleso vystou-
pí tentokrát ve složení: 
Martin Hamáček, Martin 
Holeček, Jan Kraft a Libor 
Nulíček.
Lístky jsou v prodeji pouze 
v muzejní pokladně. Mož-
nost telefonické rezerva-
ce.

Vstupné: 100,- Kč.
Délka cca 90 minut.

P 

www.muzeum-sedlcany.cz

večer při svíčkách
pátek 15. listopadu

od 19 hodin

Martin Hamáček   Martin Holeček    Jan Kraft    Libor Nulíček

přednáškový sál muzea | vstupné 100 Kč

Ve státní svátek v NEDĚLI 17. LISTOPADU  
máme otevřeno od 13 do 19.30 hodin.

Neděle 17. listopadu v 17 hod.

PŘIPOMÍNKA 30. VÝROČÍ 
LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ 1989

- projekce dokumentu 
z listopadu 1989 v Sedl-
čanech
- projekce dobových 
autentických týdeníků
- výstava fotografií 
a dokumentů z lis-
topadových událostí 
v Sedlčanech 1989
Akce se koná v rámci 
oslav SVOBODA ve výstavní síni muzea od 17 do 19.30 hodin.

Pátek 29. a sobota 30. listopadu
DNY ŘEMESEL

Městské muzeum Sedlčany pořádá

„NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU“
předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem.

- pátek 29. listopadu od 9 do 17 hodin
- sobota 30. listopadu od 9 do 18 hodin
Nechce se ani věřit, že uplynul další rok a Vánoce klepou na 
dveře. Pokud chcete nasát předvánoční atmosféru, pořídit si 
něco hezkého, nebo se jen tak podívat do muzea a popovídat 
si s přáteli, máte k tomu jedinečnou příležitost. Letos se na 

našich dnech řemesel velkou měrou podílí sedlčanské gymná-
zium, přijďte se podívat, co si pro vás studenti připravili. 

Vstupné dobrovolné.

Městské muzeum Sedlčany
pořádá

pátek 29. listopadu od 9 do 17 hodin
sobota 30. listopadu od 9 do 18 hodin

Předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem

Vstupné dobrovolné
www.muzeum-sedlcany.cz



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: MÍŠEŇSKÉ GROŠE

KOVOVÝROBA
Sdružený komunální podnik převzal v roce 1950 po V. Brožovi 

podnik na výrobu valníků. Během let následkem delimitací změnil 
několikrát firmu. Od roku 1953 to byl Okresní průmyslový kom-
binát, od roku 1957 Kovovýroba Vlašim a v roce 1960 po zruše-
ní okresu v Sedlčanech je veden jako Okresní průmyslový pod-
nik Příbram, provoz Kovovýroba. Po mnoha změnách se výroba 
ustálila na výrobě svidříkového nářadí, náhradních dílů pro doly, 

zemědělského nářadí, konstrukčních ocelových výrobcích pro prů-
myslovou a zemědělskou výstavbu. Podnik má 42 zaměstnanců.  
V rámci podniku byl odměněn a získal vlajky jako nejlepší provo-
zovna Okresního průmyslového podniku Příbram. 

JATKY
Městské jatky převzal od roku 1950 Středočeský průmysl mas-

ný Úvaly. V roce 1960 byla provedena přestavba, mechanizace 
a úprava provozoven, které byly pro nynější provoz nedostačující. 
V jatkách pracuje 8 zaměstnanců a 2 z veterinární služby. Kapacita 
je průměrně ročně 10 – 12 tisíc kusů dobytka všech druhů. 

PEKAŘSTVÍ
Bývalé Bulanovo pekařství převzala v roce 1950 Jednota – spotřeb-

ní družstvo, rekonstruovala celý podnik, vystavěla nové pece, vyba-
vila provozovnu novým strojním zařízením. V pekárně se dělá pouze 
bílé pečivo pro Sedlčany a celé okolí, jehož se vyrobí denně 25 – 30 
tisíc kusů. Chléb pro město se peče v pekárnách Jednoty v Sestrouni 
v bývalém Všetečkově mlýně. 

OPRAVNA OBUVI
Do roku 1950 byla provozovna v domě pana Votýpky č. 132. Od 

roku 1950 převzala opravnu Obnova, národní podnik Praha a roku 
1951 se provozovna přestěhovala do ulice 28. října, kde bylo umís-
těno lepší strojní zařízení dílny. 

Ruční výroba a opravna obuvi Ant. Bareše na náměstí byla 
v roce 1958 začleněna do lidového obuvnického družstva Snaha 
v Mnichovicích, v rámci kterého vyrábí a opravuje obuv. 

Avers mince zachycuje lva ve skoku. Na reversu nalezneme na obvodu mince charakteristický štít se zkříženými meči. 

Tehdejší zaměstnanec Kovovýroby Ladislav Kříž při kontrole svidří-
kového nářadí.

Mince, které vám dnes představíme, nás zavedou do 15. století. 
Pro zajímavost – v Čechách se právě rozhořel husitský konflikt, kte-
rý ovlivnil i následující generace. Po smrti krále Václava IV. († 1419) 
si český trůn nárokoval jeho bratr Zikmund, po něm poprvé čes-
kou královskou korunu získali Habsburkové, ovšem s čtrnáctiletým 
obdobím interregna mezi panováním Albrechta II. Habsburského 
a jeho syna Ladislava. Situace se do značné míry ustálila s přícho-
dem Jiřího z Poděbrad (1458–1471). 

Míšeň byla do roku 1423 centrem míšeňského markrabství, od 
tohoto roku saského kurfiřství, resp. vévodství. Tento územní celek 
byl od dob prvních přemyslovských knížat naším bezprostředním 
severozápadním sousedem, proto v českých dějinách najdeme 

o Míšeňských, resp. o Sasech mnoho zmínek. Z Míšně kupříkladu 
pocházela Adléta, manželka prvního českého dědičného krále Pře-
mysla Otakara I.

Míšeňské groše byly zavedeny v první polovině 14. století po 
vzoru pražských grošů. Záhy se rozšířily i do Českého království 
v takové míře, že je mincovní řád Jiřího z Poděbrad z roku 1469 
uznal za berné (tj. platné na našem území) v poměru 1 pražský 
groš = 2 míšeňské groše. V mincovních nálezech se nejčastěji obje-
vují míšeňské groše saského kurfiřta Fridricha II. Dobrotivého (též 
Mírného; 1428–1464) nebo Viléma III. Statečného (1440–1464). 
Podle vzoru pražského groše se míšeňské groše dělily na 12 parvů 
(parvus misnensis, lat. malý míšeňský).                                         -pž-



ŠKOLSTVÍ / KULTURA

STUDENTI 
OBCHODNÍ AKADEMIE
VYSOUTĚŽILI DRUHÉ MÍSTO
V EKOTÝMU 

Studenti sedlčanského gymnázia se ve dnech  4.- 6. 10. účastni-
li štafetového maratonu Ekiden, který se každým rokem koná ve 
spřáteleném městě Taverny/Francie.
Zleva: Lukáš Novotný, Markéta Křivská, Alexandra Couderc, Cathe-
rine Prévot, Andrea Benešová, Ondřej Novotný, Šimon Sosnovec, 
Radek Valsa, Lucie Hulínská, Zdeněk Šimeček

Studenti sedlčanské obchodní akademie se 24. září 2019 vydali 
pod vedením paní profesorky Ing. Stanislavy Jelenové na ekono-
mickou soutěž EkoTým 2019 do Mladé Boleslavi. Soutěžní tým 
GaSOŠE Sedlčany  vytvořili Lukáš Dřevojan, Petr-Jan Matuška 
a Kristýna Kadlecová  ze třídy 4.OA.

„ Slavnostní zahájení proběhlo v aule, kde jsme dostali malé 
občerstvení. Když se sešli všichni účastníci,  přivítala nás paní 
ředitelka Ing. Renáta Vícová a paní Mgr. Kateřina Šebková z Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje. Poté už následovala samotná 
soutěž, respektive její první část v podobě testu. Ten obsahoval 
otázky týkající se ekonomiky, účetnictví a základních právních 
znalostí. 

Po jeho absolvování nás čekalo krátké volno do chvíle, než při-
šla řada na prezentaci - druhou část soutěže. Dostali jsme za úkol 
vypracovat 15minutový projev na téma „Co nám Evropská Unie 
dala a vzala za posledních 15 let”. Na vypracování jsme měli 30 
minut a k dispozici nám byl i počítač. 

Samotná prezentace probíhala před porotou složenou z nezá-
vislých členů: Mgr. Ivany Kolářové z Komerční banky, Ing. Mar-
tiny Lislerové ze ŠKODA AUTO a.s. a Ing. Viktora Kolárčíka ze 
ŠKO-ENERGO s.r.o. Zpočátku se zdálo mluvit tak dlouho téměř 
nemožné, v závěru nás však museli zastavovat. Nervozita opadla, 
zbývalo pouze počkat, než odreprezentuje i poslední skupina. 

Na řadu přišlo dlouho očekávané vyhlášení. K velkému překva-
pení nás všech se ozval název naší školy při ohlašování druhé-
ho místa. Celá soutěž byla skvělou příležitostí otestovat si své 
znalosti a vyzkoušet si práci v týmu. Jednalo se o velmi zajímavý 
zážitek a užitečnou zkušenost.“

GaSOŠE Sedlčany, Kristýna Kadlecová, 4.OA

V představení Zahradní slavnost hrají: Jana Durďáková, Anna No-
votná, Zuzana Trojanová, Martin Pešek, Filip Hodys, David Krůta, 
David Feldstein, Petr Bilina, Jakub Feldstein. Hudebně doprovází 
Dominik Sosnovec, napovídá Jarmila Vlčková, režíruje Jaroslava 
Trojanová. 

„Večer 3. prosince 1963. Publikum bouřilo nadšením a na jevišti 
se drobný mladík poněkud nevěřícně a rozpačitě usmíval, jako 
by sám byl překvapen tím nadšením. V pražském Divadle Na zá-
bradlí měla premiéru hra Václava Havla Zahradní slavnost. Sta-
čilo jen pár dní a studenti v pražských hospodách se navzájem 
trumfovali citáty z té nádherné absurdity: Žabinec bez brčka 
neusmažíš! Ani kolínští husaři nechodí do lesa bez obojku! Bez 
topůrka ani věrtel nezakopeš! Na dobově poněkud potemně-
lém dramatickém nebi se rozzářila supernova.“
K 30. výročí sametové revoluce jsme se rozhodli od ledna 2019 
zkoušet hru, která ve své době, po premiéře v prosinci 1963 
v Divadle Na zábradlí lámala rekordy návštěvnosti. Odborníci ji 
nazvali klíčovou událostí moderního českého divadla. Jak zapů-
sobí na dnešního diváka? Zvládneme tuto dramatickou předlo-
hu zpracovat i nyní po 56 letech od jejího uvedení? Srdečně Vás 
zveme na naše představení Zahradní slavnost. 

  
slavnost

zahradníváclav havel
12. 11. 2019 od 19:30

v Kulturním domě josefa suka

v sedlčanech

obsazení

Hugo Pludek 
Oldřich Pludek, jeho otec

Božena Pludková, jeho matka 
Petr Pludek, jeho bratr 

Amálka 
Ferda Plzák, zahajovač 

Likvidační tajemník 
Likvidační tajemnice 

Ředitel

hudba 
sběrný dokument 

 
scéna

nápověda 
režie

Martin Pešek 
Jakub Feldstein
Jana Durďáková 
David Feldstein  
Anna Novotná 
Petr Bilina 
Filip Hodys 
Zuzana Trojanová 
David Krůta 

Dominik Sosnovec 
Ondřej Kymla 
Zuzana Trojanová 
Lenka Feldsteinová
Jarmila Vlčková 
Jaroslava Trojanová



Malířský seminář byl finančně podpořen 
z NADAČNÍHO FONDU Patronát Sedlčan-
sko, z fondu senátora Ing. Jiřího Buriana, 
z rozpočtu Sdružení obcí Sedlčanska, města 
Sedlčany a Sedlec-Prčice.

Velké poděkování patří lektorkám Vladi-
míře Křenkové a Vendulce Sosnovcové, za 
jejich profesionální a kreativní činnost, za 
čas, který se studenty trávily a za jejich pozi-
tivní a optimistický přístup k celé akci. 

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v listopadové Radnici vám popíši za Sdružení obcí Sedlčanska 6. ročník proběhlého Malířského semináře, 
stručně aktuality v „Krčínovce“, za Toulavu projekt 7 druhů map.

V září 18. až 22. 2019 
proběhl již 6. ročník 
Mezinárodního ma-
lířského semináře pro 

talentované žáky Základních uměleckých 
škol z Čech – Sedlčansko, Německa – Lu-
neburg a Polska – Wagrowiec. Seminář 
je putovní, hostitelské země se střídají 
v pravidelných cyklech. Poprvé Sdružení, ve 
spolupráci se ZUŠ Sedlčany a Sedlec-Prčice, 
pořádalo seminář v roce 2016. Každá ze 
zahraničních zemí vybere 5 až 6 studentů, 
kteří přijedou v doprovodu dospělých osob. 
Letošního ročníku se z české strany účast-
nilo 10 studentů a dvě lektorky Vladimíra 
Křenková, Vendulka Sosnovcová, které zá-
roveň celý seminář vedly, z německé stra-
ny to byli 4 studenti a 3 dospělí, z polské 
5 studentů a 3 dospělí. Celý seminář se 
odehrával na Sedlecku-Prčicku, studenti 
tvořili v ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice nebo 
v plenéru krásné krajiny Českého Meránu. 
Hlavními tématy jejich práce byly: vyhlídky 
na Český Merán, hledání Genia loci Sedl-

Toulava v rám-
ci projektu Toul-
ky Toulavou, 
který je podpo-
řen z MMR (Ná-

rodní program podpory cestovního ruchu 
– NPPCR – dotace 50%, spoluúčast žadatele 
50%) mimo jiné, vydá 7 trhacích map, kte-
ré zachytí Toulavu ve větších detailech. Na 
co se mohou turisté, ale i místní lidé těšit? 
Bude se jednat o jednoduchý propagač-
ní materiál – trhací mapa velikosti 2x A4, 

Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová

TOULAVA V 7 TRHACÍCH MAPÁCH

ce-Prčice, proměny času ve fotografiích 
Českého Meránu, výhledy a přesahy do 
budoucna. Forma práce byla individuální, 
i skupinová, studenti tvořili skicy, koláže, 
mozaiky, pracovali s písmem atd.

Celý pobyt jsme studen-
tům zpestřili výletem do 
historického města Tábor, 
kdy jsme navštívili filmo-
vou zbrojnici na Housově 
mlýně, podzemí Husitské-
ho muzea, Kotnovskou 
věž a závěrem dne jsme 
přejeli na Golf Čertova 
břemene, kde jsme se od-
měnili dobrotami a někte-
ří si i vyzkoušeli odpalová-
ní golfových míčků. 

na jedné dvoustraně bude celková mapa 
Toulavy a top atraktivity destinace, druhá 
dvoustrana bude věnována jednotlivým 
částem Toulavy – Sedlčansko, Čertovo Bře-
meno, Táborsko, Milevsko, Mladovožicko, 
Bechyňsko, Soběslavsko + Pod Horou.

Sedlčansko bude uvedeno jako kraj výhle-
dů, v mapě budou vyznačeny rozhledny, vy-
hlídky, atraktivity jako např. Skanzen ve Vy-
sokém Chlumci, Muzeum v Sedlčanech atd. 
Zaměříme se i na méně známá místa a pa-
mátky, např. Nedrahovice – Kamenné křížky 

– výjimečný pěší okruh po polních cestách 
propojený 7 křížky vesměs z 19. století – 5 
km, začátek v Kamenici. Informace rozdělí-
me do oblastí:  Co vidět. Tip na procházku. 
Kde se najíst. 

Do tohoto projektu jsou zapojeny i svazky 
obcí Toulavy, které se na vydání map budou 
spolupodílet i finančně.

Tyto mapy budou nejen v infocentrech, 
ale i na obcích, v restauracích, penzionech, 
muzeích, zkrátka na co největším počtu míst, 
aby se informace dostaly k co nejvíce lidem.

Stručná informace – „Krčínova cyk-
lostezka“

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stav-
by byl vybrán dodavatel - Společnost Krčí-
nova cyklostezka, BES s.r.o. a M-SILNICE, 
a.s., za cenu 87.043.759,96 Kč včetně DPH. 
V nejbližší době nás čeká: podepsání 
Smlouvy o dílo s dodavatelem, podepsání 
Smlouvy se SFDI, schůzka se zemědělskými 
společnostmi po trase cyklostezky, 5. listo-
padu by mělo dojít k předání staveniště.

Seminář jsme završili uspořádáním verni-
sáže, kde v prostorách radnice Sedlce-Prčice, 
byly práce studentů vystaveny. Slavnostního 
rozloučení se účastnili za sdružení i staros-
tové Miroslava Jeřábková a Petr Štěpánek. 

MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÝ SEMINÁŘ MLADÝCH UMĚLCŮ 
– PROMĚNY A ČAS V KRAJINĚ ČESKÉHO MERÁNU



RŮZNÉ

SEDLČANSKÉ UČILIŠTĚ NOVĚ NABÍZÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE 
PRO VEŘEJNOST

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Hvězdárna v Sedlčanech je zapojena se 

svou pozorovací technikou do sítě pozoro-
vatelů exoplanet, těles podobným plane-
tám ve sluneční soustavě, avšak obíhající 
jiné hvězdy. Takový přechod exoplanety 
přes svou hvězdu můžeme odhalit promě-
řením poklesu jasu dotyčné hvězdy pomo-
cí kamer ccd a fotometrického zpracování 
řady snímků.

V listopadu budeme svědky, kdy na vlastní 
oči můžeme spatřit stejný úkaz bez náročné 
fotometrie jasu. Půjde o přechod Merku-

ru přes Slunce 11. listopadu v rozmezí od 
13h30m do 16h17, kdy Mekur společně 
se Sluncem zapadne pod místní obzor. Na 
snímku je podobný úkaz, který jsme mohli 
sledovat v roce 2004 a poté v roce 2012. 
Snímek Václava Chába z roku 2012 ukazu-
je tmavý kotouček Venuše, který částeč-
ně oslabuje sluneční jas, v tomto případě 
neměřitelný vzhledem k blízkosti objektů 
k pozorovateli. Venuši v tomto postave-
ní opět spatříme za 122 let od roku 2004 
a následně za dalších 8 let druhý přechod. 

Přechod Merkuru může-
me sledovat častěji.

K podzimní večerní 
obloze patří řetězec sou-
hvězdí táhnoucí se Mléč-
nou dráhou počínaje 
Orlem od jihozápadního 
obzoru, pak Šípem a Liš-
tičkou pod rozsáhlou La-
butí. V zenitu mezi Labuť 
a následující Kasiopejou 
vstupuje Ještěrka a Cefe-
us. Dále Mléčná dráha 

pokračuje Perseem a Vozkou nad severo-
západním obzorem. Ze vzdálených objektů 
upoutá galaxie M31, jinak, Velká mlhovina 
v Andromedě a také galaxie M33 v trojúhel-
níku, která je součástí místní skupiny galaxií 
kam patří i samotná Mléčná dráha.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJ-
NOST NA LISTOPAD:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 
17 hod. do 20 hod.

Měsíc – Na páteční večerní obloze 1., 8. 
a 15. listopadu.

Planety – Na večerní obloze Jupiter nízko 
nad západním obzorem následovaný Satur-
nem. Po celý večer je viditelný Uran s Nep-
tunem. Ve druhé polovině měsíce se přidá 
nízko nad jihozápadním obzorem Venuše.

Ostatní objekty – Mlhoviny, galaxie 
a hvězdokupy podzimní oblohy.

POZVÁNKA NA VZÁCNÝ ÚKAZ
Hvězdárna bude otevřena 11. listopadu 

od 13.30 hod. do 16.30 hod. pro přímé sle-
dování přechodu Merkuru přes Slunce.

  František Lomoz

Od nového školního roku nabízí sedlčan-
ské Střední odborné učiliště v Bezručově 
ulici novou službu pro veřejnost. Jedná se 
o profesní kvalifikace, díky nimž mohou 
zájemci za poměrně krátkou dobu získat 
výuční list. Zatím v oborech kuchař-číšník 
a cukrář, ale pokud bude zájem o jiné, na 
učilišti vyučované obory (mimo jiné zahrad-
ník, instalatér, kadeřník, zámečník…), lze 
uvažovat i o otevření dalších.

„V oboru cukrář mohou účastníci získat 
tři profesní kvalifikace, konkrétně Výroba 
jemného pečiva, Výroba zákusků a dortů 
a Výroba restauračních moučníků. Pokud 
úspěšně absolvují všechny tři části, mohou 

požádat o vykonání státní závěrečné zkouš-
ky, a když uspějí, získají výuční list,“ vysvětlil 
ředitel školy Jiří Kolín.

Pro zájemce o profesní kvalifikaci ku-
chař-číšník jsou připraveny čtyři kurzy. Pro 
kuchaře Příprava teplých pokrmů, Příprava 
pokrmů studené kuchyně a Příprava minu-
tek a pokud chce účastník získat osvědčení 
i pro číšníky, pak Složitá obsluha hostů.

Doporučená časová dotace jednoho kur-
zu se pohybuje kolem 150 hodin, ale podle 
znalostí či zkušeností účastníků ji lze i vý-
razně zkrátit. Zhruba polovinu času stráví 
ve škole teoretickou výukou, zbytek prak-
tickou činností na pracovištích odborného 

výcviku. Zkoušky garantují autorizované 
osoby, které na Středním odborném učilišti 
Sedlčany působí, takže vše proběhne v pro-
storách školy.

„Dobu výuky přizpůsobíme možnostem 
studentů, jsme schopni ji zajistit i odpo-
ledne nebo o víkendech. Minimální počet 
účastníků je pět a začít jsme schopni prak-
ticky kdykoli. Cena za profesní kvalifikace 
se bude odvíjet od počtu přihlášených 
a množství hodin,“ uzavřel Jiří Kolín s tím, že 
kvalifikační standardy pro jednotlivé obory 
lze nalézt na www.narodnikvalifikace.cz.

 Karel Souček

Výrobky sedlčanských kuchařů a cukrářů



SPORT

25. ROČNÍK ZÁVODU KRAJSKÉ STŘEDOČESKÉ LIGY
„O POHÁR MĚSTA SEDLČANY“

V sobotu 14. září se v areálu Základní kyno-
logické organizace Sedlčany č. 478 uskuteč-
nil 25. ročník závodu Krajské středočeské ligy 
o „Pohár města Sedlčany“. Ote-
vřeny byly čtyři závodní kategorie, 
a to kategorie ZZO (zkouška základní ovla-
datelnosti), ZM (zkouška základního mini-
ma), ZVV1 a ZVV2 (zkouška všestranného 
výcviku psa prvního a druhého stupně). 
Závod byl slavnostně zahájen starostou 
města Sedlčany v půl deváté ráno. Během 
společného nástupu proběhlo rozlosování 
a následné stanovení orientačního časové-
ho harmonogramu celé akce. Nejpočetněji 
zastoupeným plemenem byl již tradičně ně-
mecký ovčák. V letošním roce však závodilo 
i několik „exotů“, jak je kynologové sami 
s oblibou nazývají, kteří svými výkony 
překvapili nejednoho diváka. Za zmínku 
určitě stojí účast entlebušského salašnic-
kého psa či obyčejného českého voříš-
ka. Kynologům po několika letech přálo 
i počasí. Ranní rosa a nižší teploty jsou to-

tiž optimální nejen pro vypracování stopy, 
ale i pro samotný výkon psa na poslušnosti 
a obraně. V posledních letech závod do-
provázely tropické teploty, které byly sku-
tečnou prověrkou nejen připravenosti, ale 
především kondičky závodních psů. Výkony 
jednotlivých dvojic bedlivým okem celý den 
hodnotili pánové rozhodčí Zdeněk Fibrich 
a Josef Zábranský. Excelentní figurantskou 
práci, jako vždy, zajistil Jaroslav Vyhnal.
Výsledky:
ZZO
1. místo: Lucie Zavoralová + Haary von Sa-
arnberg (ESP)/Strmilov
2. místo: Andrea Jircová + Angie (BOC)/Sedl-
čany
3. místo: Iveta Plechačová + Artur Dan´s 
Wind (BOC)/Lety
ZM
1. místo: Pavel Klauser + Amálka Bright Pure 
Gina (AST)/KAST

Vítězové kategorie ZVV2

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvi-
čit tradiční korejské bojové umění taekwon-do! Jsme největší ško-
lou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Již několik 
let po sobě se nám podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství 
České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.

Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových 
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. 
Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yon-
ga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová 
umění taekkyon, gumdo a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší 
pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte 
a přidejte se k nám každé úterý od 18:00 v SOU města Sedlčany. 
Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radnici města Sedlčany 

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY

a městu samotnému za granty, jež nám darovalo pro podporu naší 
školy a jejího fungování.               Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

2. místo: Réné Janeba + Domingo z Granáto-
vé zahrady (BOM)/Lety
ZVV1
1. místo: Romana Junková + Blackie (NO)/
Zbraslav
2. místo: Miroslav Glogar + Nica z Blatenské-
ho zámku (NO)/Sedlčany
3. místo: Robert Rajdl + Vincent (AB)/Sedl-
čany
ZVV2:
1. místo: Pavel Mayer + Django (NO)/Zdice
2. místo: René Janeba + Fantagira z Granáto-
vé zahrady (NO)/Lety
3. místo: Marie Šubrtová + Yukon z Ditčina 
Dvora (NO)/Lety
Vítěz Vloženého obranářského závodu: Pa-
vel Mayer + Django (NO)/Zdice

Sedlčanská závodnice Andrea Jircová s An-
gie a Belou

Figurant Jaroslav Vyhnal, v pozadí páni roz-
hodčí Foto Michaela Strakatá a Bára Bartůňková.



AKTIVNÍ DIABETICI
V Sedlčanech působí několik spolků zabý-

vajících se rozličnou činností. Jedním z nich 
je pobočný spolek Svazu diabetiků ČR (dále 
jen Spolek). Sdružuje nejen členy postiže-
né diabetem, ale nabízí pomoc i ostatním 
lidem z řad veřejnosti. Činnost výboru to-
hoto Spolku je známa svou aktivitou zamě-
řenou na posílení zdraví. 

V měsíci září uspořádal výbor pro své čle-
ny šestidenní rekondiční a edukační pobyt 
v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Provozovatel 
poskytl komplexní služby zahrnující ubyto-
vání, stravování s plnou penzí a rekondiční 
wellness program s nabídkou relaxačních 

masáží a dalších procedur, rekondičních 
cvičení v tělocvičně i ve vyhřívaném bazénu 
hotelu. Zájemci se mohli vyžít společensky 
i sportovně při dalších akcích, zúčastnit se 
autobusových zájezdů k poznání historic-
kých a přírodních zajímavostí kraje nebo 
podnikat vycházky do okolí. Zdravotní ses-
try měřily všem účastníkům hodnoty glyké-
mie, cholesterolu a tlaku krve a připravily 
přednášky směřující k dodržování zdravého 
životního stylu. Zájem o pobyt projevili svou 
návštěvou senátor Ing. Jiří Burian a staros-
ta Sedlčan Ing. Miroslav Hölzel, informovali 
o aktuálním dění v sedlčanském regionu.

Na jaře a na podzim 
svolává výbor člen-
skou schůzi Spolku. 
Ta poslední proběhla 
koncem října. Zúčast-
nění vyslechli mimo 
jiné zprávu o činnosti 
organizace, ale pře-
devším přednášky se 
zdravotní tematikou. 
Součástí schůze je 
i měření hodnot uve-
dených výše, a to ne-
jen členům Spolku. 

K posílení tělesné zdatnosti Spolek pořá-
dá každý týden vycházky do okolí a při příle-
žitosti Světového dne diabetu 14. listopadu 
organizuje pochod do blízkého okolí Sedl-
čan. V listopadu se také uskuteční plavání 
v akvaparku v Čestlicích. 

Výbor se schází 1x měsíčně v kanceláři 
Spolku v ulici 28. října v Sedlčanech. Zde 
mohou zájemci konzultovat se zdravotní-
mi sestrami problémy spojené s diabetem 
či získat další pomoc. O aktuální činnosti 
Spolku je možné se informovat také pro-
střednictvím nástěnky umístěné na obcho-
dě Flosmann v Havlíčkově ulici. Na všechny 
akce Spolku jsou zváni všichni zájemci. 
           Výbor SD ČR, pobočný spolek Sedlčany    

1. ZŠ SEDLČANY NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Začátkem října vyměnili žáci 3.A a 3.B z 1.ZŠ Sedlčany školní třídu 

za učení v šumavských lesích. Čtyři dny jsme prožili pod křídly Stře-
diska environmentální výchovy v Horské Kvildě. Odborní lektoři nám 
připravili vycházky se zajímavým ekologickým programem. Navštívili 
jsme vlčinec na Srní, kde se nám vlčí smečka předvedla v celé své 
kráse. Pozorovali jsme šumavskou přírodu z věže hradu Kašperk. Re-
laxovali jsme na dětském hřišti i v krytém bazénu v Sušici.

O kulinářské zážitky se nám skvěle starali kuchaři v hotelu Rankl, 
kde jsme se stravovali.

Nezaháleli jsme ani večer. Zdobili jsme trička, tančili a hráli hry. 
Závěrečný večer patřil hodnocení pobytu, rozdání odměn a účast-
nických listů.

K celkové pohodě přispěli i mnozí rodiče, školní parlament a SR-
PDŠ, kteří nám poskytli sponzorské dary. 

Domů jsme odjížděli nejen plni zážitků, ale i s novými poznatky 
o flóře a fauně NP Šumava.                                          Učitelky 3. tříd

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Před 80 lety, dne 8. 12. 1939, bylo v sedlčanské sokolovně sehrá-

no první loutkové představení. Loutkové divadlo se podařilo založit 
místním nadšencům  v čele s  Františkem Kroufkem, přednostou 
berní správy v Sedlčanech a aktivním členem místní sokolské jed-
noty. Cílem bylo působit výchovně a vlastenecky na děti a mládež. 

Divadlo si okamžitě získalo oblibu nejen u dětí, ale i dospělých.  
Uváděly se zábavné pohádky i díla českých klasiků. Hrálo se až 24 

představení ročně.  Bohužel  v souvislosti s ukončením činnosti So-
kola a vystěhováním Sedlčanska v krutých válečných letech  přišel 
v roce 1943 vynucený konec fungování divadla. 

Na počest našich předků uvedeme dvě loutková představe-
ní – Kašpárek a strašidlo /podle  J. Žemly – Ponocný a strašidlo/, 
a Kašpárek z Kejchalovic /podle J. Veselovského – Kašpárek z Ci-
kánova/.   Scénáře pochází ze 40. let minulého století.  Hrát bude-
me v neděli 24.11. a 1.12. , vždy od 15 hodin  v klubovně Našlose 
v budově Městské knihovny v Sedlčanech. 

RŮZNÉ



INZERCE

299,- Kč

za měsíc

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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17. 11. 2019/17:00—19:30

PROGRAM
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
  KOMENTOVANÉ VÝSTAVY NA GYMNÁZIU: HELE, HAVEL
  ANTIKÓDY — VÝPŮJČKA Z KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA
  JAN OPLETAL — VÝPŮJČKA Z PEDAGOGICKÉHO MUZEA PRAHA
  RETRO VĚCI Z TOTALITY — VÝSTAVA PŘEDMĚTŮ Z DOMÁCÍCH ARCHIVŮ

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

  PROJEKCE DOKUMENTU Z LISTOPADU 1989 V SEDLČANECH
  PROJEKCE DOBOVÝCH AUTENTICKÝCH TÝDENÍKŮ
  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTŮ Z LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ V SEDLČANECH 1989

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 17:00—19:30 V SEDLČANECH
17:00 – OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ STAROSTOU MĚSTA
  
  ČTENÍ LIBRI PROHIBITI – MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY
  MINULOST VERSUS SOUČASNOST, INTERAKTIVNÍ HRY – MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY
  NA STARÉM PSACÍM STROJI PSANÍ JEDNOHO Z KLÍČOVÝCH DĚL PŘEDREVOLUČNÍ DOBY  
  PROROCTVÍ SV. ANEŽKY – ZUŠ SEDLČANY
  INTERAKTIVNÍ RETRO HRY – ZUŠ SEDLČANY
  STAVBY Z KNIH – ZUŠ SEDLČANY
  OSTNATÝ DRÁT – STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SEDLČANY
  PŘEDSTAVENÍ POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SEDLČANY
  OPERACE REGENERACE – UTAJENÁ AKCE S NÁZVEM OBĚTI V OBJETÍ KOMUNISMU
 
MALÉ PÓDIUM NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
MODERUJE ANNA NOVOTNÁ
  
  TŘETÍ SLUNCE
  ANIČKA A EMILLY
  PODŘÍCI

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJE KÁVA SVĚT

Oslavami 30. výročí sametové revoluce v Sedlčanech si připo-
meneme, že sametovou revoluci začal před třiceti lety student-
ský průvod v Praze, který došel z Albertova až na Národní třídu. 
U nás v Sedlčanech se začali lidé scházet bezprostředně poté 
na sedlčanském náměstí u kašny. Oslavme spolu 30 let svobody 
tam, kde to tenkrát začalo, na sedlčanském náměstí. Máme za 
sebou již několik ročníků oslav sametové revoluce, vytvořili jsme 
tradici, i letos vše oslavíme uměním, zábavou, zajímavými akti-
vitami a výstavami na třech místech. Na náměstí, na gymnáziu 
a v muzeu.  

Co vás na náměstí čeká? Hudba na malém pódiu. Díky spolu-

OSLAVME SPOLU SVOBODU
práci s třemi sedlčanskými kapelami uslyšíme průřez hudby 
od šedesátých let až po současnost, místo v programu bude 
mít i hymna sametové revoluce Modlitba pro Martu. V 17:00 
nás přivítá starosta města pan Miroslav Hölzel. Veřejné čtení 
z knih dříve zakázaných a interaktivní hry s podtitulem mi-
nulost versus současnost pro vás v prostoru náměstí připra-
vila Městská knihovna Sedlčany. Na několika dalších místech 
si  zkusíte psát na starém psacím stroji, postavíte si stavby 
z vyřazených knih, vyslechnete proroctví sv. Anežky, zapálíte 
svíčku a vytvarujete symbol srdce, to vše i něco navíc je od 
žáků a pedagogů ZUŠ Sedlčany. Střední odborné učiliště Sedl-

čany nainstaluje ostnatý drát 
jako smutnou připomínku 
neprostupných hranic a bude 
na vás, jestli budete mít chuť 
a sílu ho přestřihnout. Pokud 
se vám to povede, dostanete 
odměnu v podobě perníkové-
ho klíče a navíc ochutnávku 
potravinářských výrobků žáků 
učiliště. Zapsaný spolek reGe-
nerace má pro vás připrave-
nou utajenou akci s názvem 
Oběti v objetí komunismu. 

Kdo nezná svoji minulost, je 
odsouzen k tomu ji opakovat. 
Studenti Gymnázia a  Střední 
odborné školy ekonomické 
v Sedlčanech pro vás připravili 
hned několik komentovaných 
výstav v prostorách své školy, 
a hlavně pro ty, kteří revoluci 
ani totalitu nezažili. Těšit se 
můžete na Retro muzeum, 
výstavu Hele, Havel, Antikó-
dy, Jan Opletal a historický 
pohled na české dějiny 2. po-
loviny 20. století. Gymnázium 
bude otevřené pro veřejnost 
v den oslav 17. listopadu od 
17:00 - 19:30.

V Městském muzeu Sedl-
čany vás čekají historické 
zajímavosti, projekce do-
kumentu z listopadu 1989 
v Sedlčanech, projekce dobo-
vých autentických týdeníků 
a výstava fotografií a doku-
mentů z listopadových udá-
lostí 1989 v Sedlčanech. 

Program na náměstí skončí 
kolem osmé hodiny, občer-
stvení bude po celý průběh 
oslav zajišťovat Káva Svět.

 Vyražte v neděli 17. listo-
padu zažít znovu atmosféru 
naděje, vděčnosti, že může-
me slavit již 30. výročí svo-
bodné společnosti. Přijďte na 
sedlčanské náměstí, začíná-
me v 17:00.   Dobová vozidla zajišťuje Veterán klub Sedlčany.




