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V neděli 17. listopadu se na náměstí v Sedlčanech konala akce 30 let svobody jako připomínka na sametovou
revoluci. Oslava se nesla v duchu umění, zábavy, zajímavých aktivit a výstavami na třech místech - na náměstí,
na gymnáziu a v muzeu.
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INFO
MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího měsíce
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma
do každé schránky zajišťuje Česká
pošta, s.p.
V případě nedodání zpravodaje se
obraťte na Českou poštu Sedlčany
(tel. 9542 26401).

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 1900 Kč
1/2 str. – 3200 Kč
celá strana – 4900 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel
neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel. 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 6.12.2019

SLOVO STAROSTY
PRVNÍ ROK
VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018-2022
Končí první rok volebního období nového zastupitelstva. Po bouřlivém a vyhroceném povolebním vyjednávání po komunálních volbách začala v závěru loňského roku
pracovat rada města a 17. prosince 2018 se konalo první
veřejné zasedání zastupitelstva města po jeho listopadové ustavující schůzi.
Vážím si toho, že emoce postupně opadly a jednání zastupitelstva od svého začátku mají pracovní a konstruktivní průběh. Diskusní příspěvky jednotlivých zastupitelů
jsou vesměs věcné a jsou vedeny korektně a slušnou formou. Jsem přesvědčen, že prakticky všichni zastupitelé cítí velkou odpovědnost za svůj
mandát vůči občanům města a snaží se posuzovat projednávané návrhy co nejodpovědněji a hlasují uvážlivě dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pevně věřím, že takto budeme
pokračovat i v dalších letech volebního období. Prosperitu a rozvoj města přináší pouze
racionální diskuse, nikoliv hádky, napadání a hašteření.
Končící rok 2019 byl investičně velice náročný. Troufám si říci, že v novodobé historii
jeden z nejsložitějších. Tolik velkých stavebních akcí se snad ještě v jednom roce nenahromadilo. Jenom připomenu: výstavba autobusového nádraží, přístavba 2. základní školy,
rekonstrukce lehkoatletického stadionu, stavba městského parku, sanace vlhkosti budovy
základní umělecké školy, dokončení inženýrských sítí U Háječku a řada dalších menších
akcí.
Z pohledu stavebního rozvoje města hodnotím rok 2019 jako velice náročný, ale zároveň
úspěšný.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem příjemné prožití adventního času, klidné a pohodové vánoční svátky,
a především hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

KOMISE RADY OBCE (MĚSTA)

KOMISE RADY OBCE (MĚSTA)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále
v textu též „zákon o obcích“, upravuje „orgány“ orgánů obce, kterými jsou vedle výborů
zastupitelstva obce, o kterých jsme informovali ve dvou předchozích vydáních Radnice,
také komise rady obce. Úprava právního postavení komisí rady obce je obsažena v ustanovení § 122 uvedeného zákona o obcích.
Tento zákon obligatorní (závazné) zřízení komisí nevyžaduje; tedy obec, respektive rada
obce, žádnou komisi zřizovat nemusí.
Je třeba zdůraznit, že komise rady obce
obecně nemají postavení orgánů obce ve
smyslu § 5 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Existuje ovšem jedna zákonná výjimka, podle
které je orgánem obce (města) též komise,
jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (ustanovení § 122 odst. 2 zákona o obcích).
Komise rady obce, pro které zákon o obcích zavedl legislativní zkratku „komise“, mají
obecně povahu iniciativních a poradních orgánů rady obce, s výjimkou již uvedené situace, kdy komisi byl svěřen výkon přenesené
působnosti podle zákona o obcích, podle
kterého starosta může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon
přenesené působnosti v určitých věcech
– v tomto případě potom jde o výkonný orgán
obce v oblasti přenesené působnosti obce.
Ti, kteří se problematikou správy věcí veřejných dlouhodoběji zabývají, pak zpravidla
vědí, že v různých právních předpisech se
používá pojem „komise“, ale komise jako takové mohou mít, a také zajisté mají, různou
právní povahu. Komise rady obce, a to ani ty
komise, kterým byl svěřen výkon přenesené
působnosti, nelze v žádném případě ztotožňovat s takovými komisemi, které mají postavení zvláštního orgánu obce.
Příkladům zvláštních orgánů obcí se budeme věnovat až následně, neboť tyto „komise“ nelze zaměňovat s komisemi rady obce
(jedná se např. o komisi k projednávání přestupků).
Důležité a podstatné pro pochopení problematiky je, uvědomit si vztah komisí k radě
obce.
Vzhledem k tomu, že komise jsou zřizovány radou obce, která zároveň jmenuje
a odvolává z funkce jejich předsedy a členy,
je zde definována úzká vazba, a to převážně
na radu obce. Z tohoto vzájemného vztahu
„rada obce – komise rady obce“ proto obecně platí, že radě obce je v souladu se zákonem o obcích vyhrazeno projednávat a řešit
návrhy, připomínky a podněty předložené jí
komisemi rady obce, kontrolovat plnění úko-

lů komisemi v oblasti samostatné působnosti
obce, přezkoumávat na základě podnětů návrhy přijatých opatření.
Komise jsou ze své činnosti odpovědny
radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídají starostovi, nikoli radě obce.
Radě obce je zákonem o obcích vyhrazeno
zřizovat a zrušovat komise rady obce podle
potřeby. Na rozdíl od výborů zastupitelstva
obce zákon o obcích nestanoví, jaké komise
má rada obce zřídit. Je tedy zcela na její vůli,
zda vůbec nějaké komise zřídí, jak již uvedeno výše a jak je formálně označí (název). Není
proto vyloučeno, když rada obce zřídí např.
finanční komisi a kontrolní komisi, tedy orgány se stejným, resp. obdobným označením,
jako je tomu v případě povinně zřizovaných
výborů zastupitelstva obce. V této souvislosti
je však třeba zdůraznit, že ani obdobné označení komisí rady obce a výborů zastupitelstva
obce nemůže jakkoliv ignorovat a smazat
rozdíly mezi těmito orgány orgánů obce zejména z hlediska jejich oprávnění a úkolů.
Komise jsou kolektivní orgány, které jsou
tedy zřizovány nebo rušeny radou obce, přičemž se jedná o její vyhrazenou pravomoc,
kterou zastupitelstvo nemůže převzít. Zákon
o obcích na rozdíl od úpravy složení výborů
zastupitelstva nestanoví další požadavky na
složení komisí s výjimkou komise, které byl
svěřen výkon přenesené působnosti.
Členové komisí včetně jejich předsedů
tedy nemusejí být členy zastupitelstva obce,
a co je zajímavé, nemusejí být ostatně ani
občany příslušné obce. Zákon o obcích v případě komisí ani nestanoví, že počet jejich
členů musí být lichý, jako je tomu v případě
počtu členů výborů zastupitelstva obce, ovšem Ministerstvo vnitra ČR lichý počet členů
komisí doporučuje. Vzhledem k tomu, že

komise jsou kolektivní „orgány“, nepřichází
v úvahu složení komise pouze z jednoho
člena. Komise rady obce proto musí mít nejméně dva členy, zpravidla jich však bude mít
více, ovšem ani maximální počet členů komise zákonem o obcích stanoven není.
Jediný zákonný požadavek na složení komise stanoví obecní zřízení v ustanovení § 122
odst. 3, podle kterého předsedou komise
podle odst. 2, tedy takové komise, které byl
svěřen výkon přenesené působnosti, může
být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené
působnosti. Na prokázání zvláštní odborné
způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních
předpisů upravujících toto prokázání pro
úředníky územních samosprávných celků.
Těmito zvláštními právními předpisy je třeba
rozumět zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a jeho prováděcí předpisy.
Zákon o obcích blíže nespecifikuje jednání
komisí, stanoví pouze, že komise se usnáší
většinou hlasů všech svých členů. Každý občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
nahlížet mj. do usnesení komisí rady obce
a pořizovat si z nich výpisy.
Člen zastupitelstva obce při výkonu své veřejné funkce má právo předkládat komisím
návrhy na projednání. Obecní (městský) úřad
v oblasti samostatné působnosti komisím
v jejich činnosti pomáhá. Tato spolupráce
spočívá ve vytvoření vhodných podmínek
pro jejich zákonem přepokládanou činnost.
Půjde tak např. o zajištění vhodných jednacích prostor, kancelářských a jiných obdobných potřeb i třeba sdělením potřebných
informací, kterými disponuje.
Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 26/2018-2022 DNE 16. ŘÍJNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 specifických usnesení,
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 2. října 2019
(RM č. 25/2018-2022) a doplňující zprávu
o plnění úkolů průběžných (RM 26-458/20182022);
Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za období měsíců I. až IX. roku 2019 s některými vybranými
aktuálními údaji o činnosti a plnění zadaných
úkolů měsíce října roku 2019 (zejména svoz
TKO, bioodpadu, správa a údržba veřejných
komunikací a chodníků ve vlastnictví města, zimní údržba místních komunikací, péče
o zeleň a další), kterou sestavil a přednesl pan
Jiří Daněk, jednatel obchodní společnosti (RM
26-459/2018-2022);
předloženou nabídku na autorský dozor při
realizaci investiční akce pod názvem „Městský
park Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení
RM 26-473/2018-2022);
předloženou nabídku na geodetické práce
pro zaměření lokalit v ulici Pod Potoky – Lidická a v ulici Luční za celkovou cenu 55.500,00
Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM
26-474/2018-2022);
předloženou nabídku na projekční práce na
akci pod názvem „Poliklinika č. p. 159, bezbariérové úpravy budov“ za cenu 25.000,00 Kč
bez DPH, tj. 30.250,00 Kč vč. DPH (v souboru
výroků usnesení RM 26-475/2018-2022);
předloženou nabídku na výměnu poničených luxfer v budově garáží Nemocnice Sedlčany za plastová okna za cenu 17.574,00 Kč
bez DPH, tj. 21.265,00 Kč vč. DPH (v souboru
výroků usnesení RM 26-476/2018-2022);
předloženou nabídku na projekční práce na
akci pod názvem „Přechod Zberazská ulice“
za cenu 32.000,00 Kč bez DPH, tj. 38.720,00
Kč vč. DPH v souboru výroků usnesení RM 26477/2018-2022);
předloženou nabídku na projekční práce na
akci pod názvem „Chodník v ulici Lidické“ za
cenu 33.300,00 Kč bez DPH, tj. 40.293,00 Kč
vč. DPH (bez geodetického zaměření); (v souboru výroků usnesení RM 26-478/2018-2022);
předloženou nabídku na projekční práce
na akci pod názvem „Chodník v ulici Luční“ za
cenu 44.000,00 Kč bez DPH, tj. 53.240,00 Kč
vč. DPH (bez geodetického zaměření); (v souboru výroků usnesení RM 26-479/2018-2022);
předloženou nabídku na projekční práce
na akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek parc. č. 2286/1, parc. č. 2286/6“ za cenu
20.000,00 Kč bez DPH, tj. 24.200,00 Kč vč. DPH
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(bez geodetického zaměření); (v souboru výroků usnesení RM 26-480/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany, vypracovaný na zimní období od
1. listopadu 2019 do 31. března 2020, vydávaný
jednatelem Sedlčanských technických služeb, s.
r. o., které provádějí správu místních komunikací ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací a schůdnosti
chodníků a průjezdních úseků silnic, vzniklých
povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby
zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke
společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, tj. města Sedlčany (RM 26-460/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021018/1 Sedlčany, kVN, TS, kNN pro parc. č. 2972/1“, mezi
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
jako oprávněným a městem Sedlčany, jako
povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1084/18, parc. č. 2970/2
a parc. č. 2972/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení VN a kabelového vedení NN o celkové délce
649 bm. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 194.700,00 Kč (včetně
DPH); (RM 26-461/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6024224/VB/1, Sedlčany, NN
pro parc. č. 2225/45“, mezi ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc.
č. 1979/5 a parc. č. 2231/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN a VN o délce 40 bm vedení NN
a 655 bm vedení VN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 208.500,00
Kč, včetně DPH (RM 26-462/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6009605/VB/1, Libíň (P11722)
kNN od TS – PB0292 k PB - 4226“, mezi ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci ze dne 8. února
2019 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se
sídlem Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš,

▪
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jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví města
Sedlčany, parc. č. 320/1, parc. č. 421, parc. č.
492 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem
zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení
distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN
v délce 195 bm a 2 m2 – 2x jisticí a rozpojovací
pilíř. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 60.500,00 Kč, včetně DPH (RM
26-463/2018-2022);
uzavření nové Smlouvy o nájmu pozemků
(dále jen „Smlouva“) parc. č. 241/19, parc. č.
241/20, parc. č. 241/22, parc. č. 241/27, parc.
č. 241/39, parc. č. 241/40, parc. č. 241/41, parc.
č. 241/42, parc. č. 241/44, parc. č. 241/45, parc.
č. 244/20, parc. č. 244/8, parc. č. 241/32, parc.
č. 241/37 a parc. č. 747/9 vše v k. ú. Sestrouň,
obec Sedlčany, které se nacházejí v oploceném
areálu Čistírny odpadních vod Sedlčany a rovněž tak za oplocením v jejím bezprostředním
sousedství, o celkové výměře 3 453 m2, a to
mezi spoluvlastníky (fyzické osoby; spoluvlastnický podíl id. ½ - v SJM), jako pronajímateli
a městem Sedlčany, jako nájemcem, čímž je
zajištěna kontinuita právního důvodu užívání,
a to na dobu určitou s účinností počínaje dne
1. listopadu 2019 do dne 31. října 2024, za jednotkovou cenu ve výši 25,00 Kč/m2/rok, což při
celkové výměře pozemků ve výši 3 453 m2 činí
roční nájemné ve výši 86.325,00 Kč (v souboru
výroků usnesení RM 26-464/2018-2022);
s ohledem na vývoj ceny v místě a čase
obvyklé, aby v případě pachtu zemědělských
pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, byla
s účinností dne 1. ledna 2020 zvýšena cena
pachtovného, a to z dosavadních 2.000,00
Kč/ha/rok na jednotkovou cenu 3.000,00 Kč/
ha/rok (v souboru výroků usnesení RM 26465/2018-2022);
výměnu dříve přiděleného bytu smluvní
uživatelce, velikostní kategorie 0+1 (č. bytu
4/I. patro), v Domově s pečovatelskou službou
Sedlčany, na adrese ulice 28. října č. p. 172
v Sedlčanech, za nově přidělený byt velikostní
kategorie 1+1 (č. bytu 5/I. patro), který bude
společně užívat s další fyzickou osobou, čímž
tímto vstupují do společného nájmu (RM 26466/2018-2022);
aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I.
patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese ulice 28. října č. p. 172 v Sedlčanech, byl nově přidělen žadatelce s nejvyšší
mírou potřebnosti, dosud trvale bytem Prosenická Lhota – Luhy (RM 26-467/2018-2022);
prodloužení doby užívání založené Smlouvou o poskytnutí přístřeší dříve uzavřenou se

▪

▪

▪

▪

▪
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dvěma fyzickými osobami v bytovém domě
Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264
01 Sedlčany, a to na dobu určitou ode dne
1. ledna 2020 do dne 31. prosince 2020 (RM
26-468/2018-2022);
objednání prací na autorský dozor při realizaci investiční akce pod názvem „Městský
park Sedlčany“ za hodinovou sazbu 950,00
Kč/hod. bez DPH, a to za dalších smluvně
sjednaných podmínek (skutečně vynaložené
cestovné; potřebnost dozorovat) od autora
projektové dokumentace A8000, s. r. o.; IČO
46680543 (v souboru výroků usnesení RM
26-473/2018-2022);
uzavření smluvního ujednání s dodavatelem služeb na geodetické práce pro zaměření lokalit v ulici Pod Potoky – Lidická a v ulici
Luční, firmou Hrdlička spol. s r. o. (v souboru
výroků usnesení RM 26-474/2018-2022);
uzavření smluvního ujednání s dodavatelem S-B, s. r. o.; IČO 25652362 na projekční
práce na akci pod názvem „Poliklinika č. p.
159, bezbariérové úpravy budov“ (v souboru
výroků usnesení RM 26-475/2018-2022);
uzavření smluvního ujednání s dodavatelem Jiří Moulík; IČO 74459732, na výměnu
poničených luxfer v budově garáží Nemocnice
Sedlčany za plastová okna (v souboru výroků
usnesení RM 26-476/2018-2022);
uzavření smluvního ujednání na projekční
práce na akci pod názvem „Přechod Zberazská
ulice“ s dodavatelem Ing. Jan Kubelka – projektant dopravních staveb; IČO 05434823 (v souboru výroků usnesení RM 26-477/2018-2022);
uzavření smluvního ujednání na akci pod
názvem „Chodník v ulici Lidické“ s dodavatelem Ing. Jan Kubelka – projektant dopravních staveb; IČO 05434823 (v souboru výroků
usnesení RM 26-478/2018-2022);
uzavření smluvního ujednání na projekční
práce na akci pod názvem „Chodník v ulici Luční“ s dodavatelem Ing. Jan Kubelka – projektant dopravních staveb; IČO 05434823 (v souboru výroků usnesení RM 26-479/2018-2022);
uzavření smluvního ujednání na projekční
práce na akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek parc. č. 2286/1, parc. č. 2286/6“
s dodavatelem Krejčí Bohumil – KRB; IČO
16938402 (v souboru výroků usnesení RM
26-480/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyhověla:
změněné Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, pro žadatele Sedlčanská iniciativa reGENERACE, z. s.,
se sídlem Praha 4- Nusle, Dačického 1099/17,
140 00; IČO 06324983, a to částkou podpory
10.000,00 Kč, která bude použita na oslavy

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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30. výročí „Sametové revoluce“, které se budou konat dne 17. listopadu 2019 na náměstí
T. G. Masaryka ve městě Sedlčany. Dalšími organizátory akce jsou Základní umělecká škola
Sedlčany, příspěvková organizace a Městské
muzeum Sedlčany. Tímto rozhodnutím se nahrazuje současně revokované usnesení Rady
města Sedlčany označené RM 18-325/20182022 přijaté dne 12. června 2019 (RM 26469/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala předchozí souhlas zřizovatele:
podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidel,
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního účelového daru ve výši 44.100,00 Kč na
projekt „Pečení chleba“ pro příjemce 2. základní školu – Školu Propojení Sedlčany, se sídlem
Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, a to od dárce
Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem
Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; IČO 26428326 (RM 26-470/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s využitím finančních prostředků z Fondu investic k navýšení peněžních prostředků
určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá
pro svoji činnost, případně Rezervního fondu,
a to pro případ příspěvkové organizace města Sedlčany, Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, činěné za účelem
pokrytí financování výměny interiérových
dveří v počtu 34 ks v objektu budovy školy na
Centrálním pracovišti Mateřské školy Sedlčany, tj. nákupu, výměny a instalace (kompletní
demontáž stávajících a montáž nakoupených)
dveří, a to včetně dopravy a uvedení do provozu za nabídkovou cenu do výše 243.000,00
Kč (RM 26-471/2018-2022);
v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 18. prosince
2017 s tím, aby provedené stavební práce za

▪

▪

▪

období roku 2019 byly započítány proti nájemnému v celkové částce 0,00 Kč a zároveň
se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 2.031.790,00 Kč jako roční nájemné
za rok 2019. Konečný stav pohledávek nájemce MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke dni 31.
prosince 2019 činí 9.468.153,56 Kč (RM 26472/2018-2022);
s objednáním administrace zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci „IS Na Skalách, Sedlčany“ od spol. S.I.K., spol. s r. o.; IČO
25108433; za cenu 48.000,00 Kč bez DPH, tj.
58.080,00 Kč vč. DPH s předpokládanou realizací zakázky po vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci v souladu s dotačními podmínkami v roce 2020 (RM 26-481/2018-2022).
Rada města Sedlčany nevyhověla:
z důvodů uvedených v příloze tohoto usnesení (údajová tabulka) samostatně podaným
Žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 v počtu čtyřech samostatných Žádostí, doručených průběžně subjekty v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a další zákony, a to těmto žadatelům:
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., se
sídlem Pod Oborou č. p. 88, 104 00 Praha 10 –
Hájek, IČO 27006891;
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních
služeb (Centrum sociálních a zdravotních
služeb), se sídlem Nalžovice č. p. 14, 262 93
Nalžovice, IČO 42727243;
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko
Domov sv. Josefa, se sídlem 5. května č. p.
1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814;
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o. města Příbram, se sídlem
Brodská č. p. 100, 261 01 Příbram VIII, IČO
47067071 (RM 26-482/2018-2022).

▪

▪

POZVÁNKA
na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se bude konat

v pondělí 16. prosince 2019 od 17:00 hodin

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.

Hlavním bodem programu bude
„Rozpočet města Sedlčany na rok 2020“.
Dále se budou projednávat majetkové záležitosti města,
obecně závazná vyhláška o místních poplatcích a další.
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SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 27/2018-2022 DNE 30. ŘÍJNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 16. října
2019 (RM č. 26/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 27483/2018-2022);
přednesenou Zprávu o stavu, výsledcích
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu
města Sedlčany na rok 2019 ve znění údajů
za uplynulé období kalendářního roku (I. –
IX. / 2019) s tím, že rozpočtové příjmy jsou
ke dni účetní závěrky 30. září 2019 ve výši
212.555,74 tis. Kč, což představuje 72,83
%; plnění schváleného předpokladu rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke
dni 30. září 2019 ve výši 186.184,85 tis. Kč,
což představuje 63,79 % schváleného předpokladu rozpočtu (RM 27-484/2018-2022);
Zprávu o vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2018 (Městská vodovodní a kanalizační infrastruktura
Sedlčany), kterou na základě smluvního
ujednání a příslušných předpisů vypracoval
a předložil provozovatel tohoto majetku
města Sedlčany, kterým je 1. SčV., a. s., s adresou pracoviště Příbram, Novohospodská
č. p. 93, 261 01 Příbram, (sídlo společnosti
Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10),
a to s údaji k datu 30. září roku 2019 (RM
27-494/2018-2022);
Zprávu o vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok 2019 spolu
s návrhem oprav a investic do vodohospodářského majetku a návrhem dlouhodobého rozvoje a obnovy majetku (Městská
vodovodní a kanalizační infrastruktura Sedlčany), kterou na základě smluvního ujednání a příslušných předpisů vypracoval
a předložil provozovatel, kterým je 1. SčV.,
a. s., s adresou pracoviště Příbram, Novohospodská č. p. 93, 261 01 Příbram, (sídlo
společnosti Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100
00 Praha 10), a to s údaji k datu 30. září
roku 2019 (RM 27-495/2018-2022);
plnění úkolu vyplývajícího z usnesení ZM
80/2018-2022, které bylo přijato dne 24.
června 2019 ve věci vypracování návrhu
modelu financování projektového záměru
„AQUAPARK Sedlčany“ s dopadem na zatížení rozpočtu města Sedlčany investičními,
provozními i případně ostatními náklady
(RM 27-496/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pro-
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▪
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▪
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stor sloužících k podnikání, uzavřený mezi
městem Sedlčany, jako pronajímatelem
(podnikatelem), trvale bytem Petrovice,
jako nájemcem, na základě kterého se prodlužuje doba trvání nájmu a s tím spojená
výše nájemného a jeho splatnost, týkající
se pronájmu nebytových prostor sloužících
k podnikání v objektu budovy Sedlčany, Nádražní č. p. 85. Důvodem uzavření Dodatku
č. 1 je skutečnost, že dosud platná Smlouva
o nájmu prostor sloužících k podnikání byla
z důvodu prodeje nemovitosti ukončena výpovědí ze strany pronajímatele, a to ke dni
31. října 2019. Jelikož se nepodařilo k uvedenému datu prodej domu Sedlčany, Nádražní č. p. 85 realizovat, Rada města Sedlčany reaguje zpětvzetím výpovědi Smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání ze
dne 29. července 2019 s tím, že na základě
výše uvedeného Dodatku č. 1 se prodlužuje
doba trvání nájmu na dobu určitou, tj. od
1. listopadu do 31. prosince 2019. Smluvní
nájemné činí 14.170,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 27-485/2018-2022);
předložený návrh Městského úřadu
Sedlčany, Odboru majetku, na vyřazení
z evidence majetku realizovaného, přebytečného a neupotřebitelného majetku ve
vlastnictví města Sedlčany. Jedná se o dlouhodobý majetek, tj. osobní automobil Škoda Fabia (SPZ PBL 20 40) a dvě bytové jednotky (Sedlčany č. p. 659/9 a č. p. 417/9).
V souvislosti s výměnou, resp. obnovou
telefonní sítě Městského úřadu Sedlčany
je předkládán návrh na vyřazení dlouhodobého majetku (4 ks telefonních ústředen)
a dále drobného majetku (81 ks telefonních
přístrojů). Zároveň je předkládán návrh na
vyřazení drobného majetku, tj. inventáře
jednotlivých kanceláří. Soupisy majetku
navrženého k vyřazení jsou Přílohou Zápisu RM č. 27/2018-2022 (RM 27-486/20182022);
aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu
4/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28.
října č. p. 172, byl nově přidělen žadateli,
dosud trvale bytem Dublovice, neboť osoba, které byl byt dříve přidělen, jej odmítla
převzít (RM 27-488/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese
objektu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791,
264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 4/IV. patro), a to se stávající uživatelkou, na dobu
určitou, tj. ode dne 1. listopadu do dne 31.
prosince 2019 (RM 27-489/2018-2022);

▪

▪
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▪ na návrh uživatele pozemků (provozova-

tele), kterým je O2 Czech Republic, a. s., se
sídlem Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140
22 Praha 4 – Michle; IČO 60193336, uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu
pozemků (části pozemků parc. č. 270/21
a parc. č. 1084/27) užívaných za účelem
umístění telefonních budek s veřejným
telefonním automatem č. TA/7/02 M, která byla uzavřena dne 13. května 2002 na
podporu řádného a nerušeného výkonu
poskytování telekomunikačních služeb (RM
27-491/2018-2022);
Rámcovou smlouvu na vykonávání slušných pohřbů osob opuštěných a zemřelých
na území města Sedlčany, která je uzavírána za dalších Smlouvou definovaných podmínek s provozovatelem Pohřební služby,
Sedlčanskými technickými službami, s. r. o.,
se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651,
264 01 Sedlčany; IČO 27167127 (RM 27492/2018-2022);
změnu podmínek Rámcové smlouvy
o službách elektronických komunikací
a o prodeji elektronických komunikačních
zařízení a jejich příslušenství, která je uzavírána za dalších Smlouvou definovaných
podmínek s poskytovatelem mobilních
telefonních a datových služeb, T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Praha
4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha; IČO
64949681 (RM 27-493/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
své usnesení č. RM 26-467/2018-2022
ze dne 16. října t. r., kterým byl přidělen
byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I.
patro) v Domově s pečovatelskou službou
Sedlčany, na adrese domu Sedlčany, ulice
28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to
žadatelce, dosud trvale bytem Prosenická
Lhota – Luhy, neboť jmenovaná zaslanou
nabídku odmítla z důvodu, že již svoji bytovou situaci vyřešila jiným způsobem (RM
27-487/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
na návrh Sportovních areálů Sedlčany,
příspěvkové organizace, s uzavřením Nájemní smlouvy jedné místnosti o výměře
14,6 m2 podlahové plochy v přízemí budovy Městského stadionu TJ Tatran Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, Pod
Potoky č. p. 151, 264 01 Sedlčany, a to
s uchazečem vzešlým z výběrového řízení, za účelem provozování masérských
a rekondičních služeb, a to za dalších podmínek definovaných smluvním ujednáním
(RM 27-490/2018-2022).

▪
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▪
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SVOZ TKO

SVOZ TKO O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V úterý 24.12., ve středu 25.12.2019
a ve středu 1.1.2020 popeláři nepojedou.
Svoz TKO v obcích bude z těchto dnů přesunut na jiné dny. Místo úterý 24.12. proběhne svoz obcí již v pondělí 23.12., místo středy 25.12. bude svoz TKO ve čtvrtek
26.12., kdy popeláři zároveň pojedou
i klasický čtvrteční svoz. Svoz TKO v celých Sedlčanech tedy proběhne ve čtvrtek 26.12. Svoz TKO ze středy 1.1.2020
bude přesunut opět na čtvrtek 2.1.2020
Známky na popelnice pro odvoz TKO
v roce 2020 bude možné zakoupit na
Městském úřadě v Sedlčanech od 6. 1.
2020. Stejně jako v předešlých letech
budou v pokladně na Radnici prodávat
známky pouze pro občany. Známky pouze pro firmy budou v prodeji v pokladně
Sedlčanských technických služeb s.r.o.
Pro občany bydlící mimo Sedlčany tuto
službu zajišťuje příslušný obecní úřad.
Svoz bioodpadů z domácností bude
v prosinci probíhat jednou za 14 dní
v liché týdny. Svoz bude v prosinci probíINZERCE

hat pouze v liché úterý a středu. V lednu
a únoru 2020 dojde k dočasnému sloučení těchto dnů a svoz bioodpadů bude
probíhat pouze v úterý v lichém týdnu. Svoz bioodpadů v úterý 31.12.2019
a ve středu 1.1.2020 bude úplně zrušen.
První vývoz bioodpadů v roce 2020 bude
v úterý 14.1.2020 a každé další liché úterý. Občané mají kdykoli během roku možnost zjistit si na stránkách Sedlčanských
technických služeb, s.r.o. konkrétní datum svozu. Je zde kalendář svozu bioodpadů na celý rok.
Překládací stanice odpadů v Kosově
Hoře i Sběrný dvůr v Sedlčanech budou
mít o svátcích upravenou provozní dobu.
Překládací stanice přes zimu funguje pouze ve všední dny. Sobotní provoz zahájí až
v dubnu 2020. Obě zařízení budou uzavřena v úterý 24.12., ve středu 25.12., ve
čtvrtek 26.12., v sobotu 28.12. a ve středu
1.1.2020. V úterý 31.12.2019 bude otevírací doba pouze v dopoledních hodinách.
V ostatní dny platí běžná pracovní doba.

V průběhu měsíce ledna budou technické služby rozmisťovat kontejnery na
odstrojené vánoční stromky. Kontejnery
budou přistaveny Na Severním sídlišti
(před školkou), na sídlišti Za Nemocnicí,
v Olbrachtově ulici nebo na Jižním sídlišti
v blízkosti Petrklíče. Další kontejner občané najdou na Novém městě. Kontejnery
budou umístěny na tradičních místech
co nejblíže místům s tříděným odpadem
a budou určeny pouze na vánoční stromečky bez ozdob a řetězů. Každý občan
bude mít jako vždy samozřejmě možnost
odložit svůj stromeček přímo v areálu
technických služeb, kde budou stromky
následně štěpkovány. Stále platí zákaz
odkládání vánočních stromků k popelnicím. Popelářské vozy stromky nesvážejí.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a mnoho
úspěchů do nového roku.
Daniel Kolář
Sedlčanské technické služby, s.r.o.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY 2020

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY 2020
NÁPADY PRO SEDLČANY
(Pravidla participativního rozpočtu 2020)
PRAVIDLA PRO ÚČAST
1. Podávání návrhů
1.1 Navrhovatelem může být fyzická osoba
starší 15 let s trvalým bydlištěm ve městě Sedlčany, nebo právnická osoba se sídlem, nebo
místem působení v Sedlčanech avšak mimo
osobní zájem na projektu.
1.2 Každý navrhovatel může podat jeden návrh.
1.3 Postoupení návrhu do další fáze je podmíněno osobní prezentací návrhu (buďto navrhovatelem či jeho zástupcem) na veřejném
setkání. Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry
procesu, u kterých je žádoucí aktivní komunikace s veřejností a u nichž se předpokládá
aktivní spolupráce s úřadem. Návrh, který se
podává na předem připraveném formuláři
a který je umístěn na webových stránkách
města, musí obsahovat následující informace:
• Název,
• Popis návrhu projektu,
• Veřejný přínos,
• Lokalizace (nebo formulaci o jeho navázanosti na místo),
• Fotodokumentace či vizualizace současného stavu,
• Předpokládaná finanční náročnost (vedle
nákladů na realizaci také všechny související
náklady za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu),
• Volitelně situační nákres,
• Kontakty na navrhovatele.
1.4 Jako příloha návrhu musí být jeho prezentace v elektronické podobě.
2. Požadavky na návrh projektu
2.1 Návrh musí být veřejně prospěšný
2.2 Realizace bude zahájena do konce kalendářního roku
2.3 Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 10 % celkových investičních nákladů
projektu
2.4 Udržitelnost projektu musí být minimálně
pět let od doby realizace
2.5 Návrh má primárně řešit úpravy veřejných
prostor
2.6 Město musí mít kompetenci návrh realizovat
2.7 Projekt musí být ve vlastnictví a na pozemku města, se kterým je oprávněno nakládat
2.8 Projekt se nesmí týkat údržby či opravy
chodníků, komunikací a jejich součástí
2.9 Projekt nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru
3. Sběr návrhů
3.1 Jednotlivé návrhy je možné podat na připravených formulářích projektu na podatelně

Městského úřadu Sedlčany (v provozní době
podatelny), nebo v elektronické podobě na
podatelna@mesto-sedlcany.cz
4. Posuzování proveditelnosti návrhů
4.1 Návrhy projektů budou v této fázi předány k technické analýze příslušným odborům
radnice.
4.2 Město může dělat v jednotlivých návrzích
nezbytné technické úpravy, které nemění
smysl navrhovaného projektu.
4.3 U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
• formální náležitosti,
• soulad návrhu s pravidly pro účast,
• přiměřenost předpokládaných nákladů,
• přiměřenost předpokládané časové náročnosti,
• skutečnost, zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi města,
• soulad se zákony a jinými právními předpisy.
4.4 Navrhovatel projektu bude vyrozuměn,
zda je jím navržený projekt:
• proveditelný v předložené podobě,
• proveditelný s dílčími úpravami (a doporučením, jaké úpravy provést, aby mohl projekt
postoupit do další fáze),
• neproveditelný.
4.5 Do další fáze postupují pouze proveditelné návrhy, které prošly ověřením.
5. Setkání s veřejností
5.1 Setkání s veřejností proběhne po ukončení
předchozí fáze. Povinnost prezentovat návrh
na jednom, pro všechny předložené návrhy
společném veřejném setkání, se vztahuje na
všechny navrhovatele (případně je možné, aby
navrhovatele zastoupila jiná osoba). Po představení návrhů budou přítomní diskutovat nad
celkovým projektem i jednotlivými návrhy.
Touto prezentací není dotčeno právo autorů
návrhů k jakékoli další soukromé prezentaci

v následujících dnech. Termín setkání s veřejností bude v dostatečném předstihu sdělen.
5.2 V případě podobnosti návrhů (řešících
stejnou lokalitu i téma) bude možné návrhy
sloučit. Veřejné setkání proběhne v podvečerních hodinách, aby se ho mohli zúčastnit
také pracující občané.
6. Prezentace projektů
6.1 Každý projekt, který byl shledán jako
proveditelný, může být následně prezentován v měsíčníku Radnice a Facebookovém
profilu města Sedlčany.
6.2 Představení projektů v měsíčníku Radnice bude mít maximální formát A5.
6.3 Prezentace proveditelných projektů na
Facebookovém profilu města Sedlčany bude
v rozsahu maximálně pět snímků na jeden
projekt.
7. Hlasování
7.1 Hlasovat může každý oprávněný občan
města (osoba starší 15 let, která tohoto věku
dovršila nejpozději 15. května 2020, a má trvalé bydliště ve městě Sedlčany, včetně jeho
místních částí). Každý má právě jeden hlas.
7.2 O návrzích, které prošly evaluací v rámci
městského úřadu, budou občané hlasovat:
7.2.1 Prostřednictvím SMS. Nejdříve provedou registraci k hlasování (přesný tvar SMS
bude včas zveřejněný), následně bude provedena validace oprávněnosti registrace.
Pokud bude validace korektní, bude občan
formou SMS informován o možnosti hlasování (jak hlasovat apod.)
7.2.2 Hlasování osobní - fyzicky na Turistickém informačním centru Sedlčany.
7.3 Výsledky hlasování budou zveřejněny na
slavnostním vyhlášení vítězných projektů,
jehož datum bude upřesněno v průběhu
projektu.
Další podrobnosti a potřebné přílohy naleznete na webových stránkách města.

HARMONOGRAM
1.

Zahájení projektu (začátek propagace již v 11 / 2019)

prosinec 2019

2.

Sběr návrhů

do 31. ledna 2020

3.

Posuzování proveditelnosti návrhů odborníky

do 14. února 2020

4.

Rozhodnutí RM o vyřazení projektů a sdělení výsledků

19. února 2020

5.

Předložení návrhů s odstraněním vytknutých nedostatků

do 26. února 2020

6.

Posuzování proveditelnosti návrhů po případných úpravách

4. března 2020

7.

Setkání s veřejností, prezentace projektů

do 13. března 2020

8.

Příprava prezentace projektů v rámci zpravodaje Radnice

do 10. dubna 2020

9.

Prezentace projektů na FB profilu města

od 13. dubna 2020

10. Hlasování

4. – 15. května 2020

11. Zveřejnění žebříčku vítězných návrhů

červen 2020

12. Začátek realizace vítězných návrhů

červenec – prosinec 2020

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
V KDJS se dne 26. prosince od 16 hod. uskuteční Vánoční koncert skupiny Nezmaři.
Společně s nimi vystoupí místní dětský sbor
Zábojáček.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

PROSINEC 2019

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

od 6.12. do 3.1.2020 VÝSTAVA „REGIONÁLNÍ BETLÉMY”
od 6.12. - 31.12. VÝSTAVA „RUČNÍ PRÁCE NÁS BAVÍ”
od 1.12. - 31.12. VÝSTAVA PETR SŮSA, ZDENKA MRÁZKOVÁ

DALŠÍ AKCE
NE 1.12. od 15 hod.

KAŠPÁREK Z KEJCHALOVIC (v klubovně Našlose v budově MěK)

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

ST 4.12. od 17 hod.
ST 4.12. od 18 hod.
PÁ 6.12. od 15 hod.
PÁ 6.12. od 16 hod.
PÁ 6.12. od 18 hod.
PÁ 6.12. od 18 hod.
PÁ 6.12. od 20 hod.
SO 7.12. od 20 hod.
NE 8.12. od 15 hod.

HAJÁNEK
ADVENTNÍ KONCERT
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
KŘEST KNIHY - POZNEJ KVĚTINY, STROMY, ZVÍŘÁTKA
VERNISÁŽ VÝSTAVY REGIONÁLNÍ BETLÉMY
PROMÍTÁNÍ - KRAJINA V TÍSNI
ABSTINENT
NABARVENÉ PTÁČE
PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
................................................ PROMÍTÁNÍ
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
.................................................. POHÁDKA

PO 9.12. od 10 hod.
ST 11.12. od 17 hod.
ST 11.12. od 19.30 hod.
ČT 12.12. od 20 hod.
PÁ 13.12. od 13 hod.
PÁ 13.12. od 13.30 hod.
PÁ 13.12. od 15 hod.
PÁ 13.12. od 19 hod.
PÁ 13.12. od 19.30 hod.
PÁ 13.12. od 20 hod.
SO 14.12. od 9 hod.
SO 14.12. od 19.30 hod.
SO 14.12. od 20 hod.
NE 15.12. od 15 hod.

POM POM KOULE
HAJÁNEK
SPIRITUÁL KVINTET
BOLEST A SLÁVA
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
HRAJEME DESKOVKY
POHÁDKOVÁ BABIČKA - SNĚHOVÁ VÍLA
SALAMANDR
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
POCHOD LESEM KŘÍŽEM KRÁŽEM (sraz na náměstí
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK TANEČNÍCH KUZŮ
PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
.......................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
........................................... PŘEDSTAVENÍ
......................................... TANEČNÍ VEČER
.......................................................... KINO
................................................... POCHOD
......................................... TANEČNÍ VEČER
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 16.12. od 10 hod.
ST 18.12. od 17 hod.
ČT 19.12. od 18 hod.
PÁ 20.12. od 15 hod.
PÁ 20.12. od 18 hod.
SO 21.12. od 9 hod.
SO 21.12. od 15 hod.

JAK MEDVĚDI SLAVILI VÁNOCE
HAJÁNEK
PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA
VÁNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ
DISKUSNÍ KLUB
POCHOD K VÁNOČNÍMU STROMKU (sraz u KDJS)
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - AŽ ŽIJÍ POHÁDKY!

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
................ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
........................................ DISKUSNÍ KLUB
................................................... POCHOD
.... DIVADLO - PÍSNIČKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

ČT 26.12. od 16 hod.
PÁ 27.12. od 15 hod.
PÁ 27.12. od 18 hod.
SO 28.12. od 10 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT 2019
POHÁDKOVÁ BABIČKA - KRMÍTKA PRO PTÁČKY
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU

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

u kašny)

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

Středa 4. prosince od 18 hod.

KONCERT

Divadelní sál KDJS bude hostit tradiční

ADVENTNÍ
KONCERT

V pestrém programu vystoupí sedlčanské sbory ZÁBOJ
a ZÁBOJÁČEK pod vedením Vladimíry Severové.
Společně s nimi budou účinkovat hudební soubory ZUŠ
Sedlčany.
Uslyšíme tedy Lidový soubor ZUŠ vedený Evou Mayerovou, soubor INFINITY MELODY vedený Janem Marhoulem a pod taktovkou Moniky Podrázké zahraje i Dechový orchestr ZUŠ.
Vstupné: 100,- Kč dospělí, děti do 15 let 50,- Kč.
Délka koncertu cca 70 minut bez přestávky.

Neděle 8. prosince v 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili
divadelní pohádku, kterou uvádí pražské „Divadlo D5“
a jmenuje se

PŘÍBĚHY
VODNÍKA ČESÍLKA
V malém rybníčku v lukách pod městem Jičínem bydlí
důvtipný vodník Česílko a s ním jeho nerozlučný kamarád, velký kapr Osmikiláč. Když se chce kapr obrátit na
druhou stranu, musí vodník Česílko vylézt z vody do rákosí a tam počkat, až se Osmikiláč překulí z boku na bok.
Bývá mu přitom dlouhá chvíle, a tak se naučí hrát karty
s dubovými listy nebo tančit s půvabnou vílou Andulkou.
Poklidný život jim však záhy naruší zámecký Knížepán,
který by rád dostal vílu Andulku za ženu a Osmikiláče na
talíř. Podaří se Česílkovi kapra zachránit? A stane se Česílko nakonec Andulčiným ženichem anebo se Andulka provdá na zámek do Jičína? To všechno a ještě mnohem více
se dozvíte v naší nové pohádce Příběhy vodníka Česílka!
Vstupné: 90,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
DivaDlo D5 uváDí
pohádku podle předlohy Václava Čtvrtka

příběhy

Česílko

Knížepán

lukáš Klíma
Ondřej Venclík

patrik Vojtíšek
Radim Jíra

Fricek
Světýlko

Vás zve na

Daniel Kadlec
Marek helma

ADVENTNÍ KONCERT
4. prosince 2019 od 18.00
v divadelním sále KDJS

Scénář
Jarmila
Glozarová

vystoupí dětský pěvecký sbor Zábojáček,
smíšený pěvecký sbor Záboj a soubory hudebního oboru
ZUŠ Sedlčany

Režie
a hudba
Libor Jeník

Kostýmy
Klára Čoupková

Autor
předlohy
Václav Čtvrtek

Předprodej vstupenek v TIC, MÚ Sedlčany,
cena: dospělí - 100 Kč, děti do 15-ti let - 50 Kč.
www.divadlod5.cz

Fb Divadlo D5

GSM: 775873016

Andulka
Kněžna
Dita Zábranská
Simona benáčková
Elis ochmanová

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2019
Středa 11. prosince v 19.30 hod.
KONCERT

V divadelním sále se uskuteční
- bohužel s největší pravděpodobností
- poslední sedlčanský koncert
legendární hudební skupiny

SPIRITUÁL KVINTET

Jak je mezi hudební veřejností známo, tak se tato skvělá
stálice české hudební scény rozhodla ukončit počátkem
roku 2020, tj. po úctyhodných šedesáti letech, svoji koncertní činnost. Proto jsme velice rádi, že budeme moci na
našem jevišti uvítat toto skvělé seskupení, které zahraje
své největší hity v sestavě:
Jiří Tichota - šestistrunná kytara, zpěv, kapelník
Zdenka Tichotová - zpěv, perkuse
Veronika Součková - zpěv, perkuse
Jiří Holoubek - zpěv, dvanáctistrunná kytara
Dušan Vančura - zpěv, kontrabas
Jiří Cerha - zpěv, perkuse
Pavel Peroutka - zpěv, kontrabas.
Vstupné: 350 Kč.
Délka představení cca 90min + přestávka.

Sobota 21. prosince v 15 hod.

DIVADLO - PÍSNIČKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Společnost Mottygo s.r.o. uvádí

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
- AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!
V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se
svými broučky dostanou do pohádkového lesa.
Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého ještě nikdo nechytil.
Naučí Pyšnou princeznu kouzelná slůvka. Pomůžou Karkulce, aby jí nesežral vlk. Potkají Jeníčka a Mařenku a perníkovou chaloupku.
Budou si hrát na Pejska a Kočičku. Dokonce jim bude plnit sny Zoubková víla. Budeme papat ovoce a zeleninu se
supermanem Mňamáčkem.
Nezapomenou, že jen Kamarádi drží všichni za jednoho
a jeden za všechny. A samozřejmě zahrají a zazpívají svoje osvědčené hity, které broučkové tak milují.
Těší se na vás Štístko a Poupěnka na představení: Ať žijí
pohádky!
Vstupenky: VÝHRADNĚ
na https://www.ticketportal.cz/event/Stistko-a-Poupenka-At-ziji-pohadky
Vstupné: 195 Kč a každá osoba
(dospělý i každé dítě bez omezení věku)
musí mít platnou vstupenku.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Čtvrtek 19. prosince v 18 hod.
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY

V divadelním sále se uskuteční představení

PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA
Je to adventní pohádka pro diváky od 5 do 90 let. Je inspirovaná příběhem z knihy Kouzelný kalendář od Josteina Gaardera. Malá Elizabeth se vydá za ovečkou na
cestu časem i prostorem do Betléma, kde se právě v roce

0 narodil Ježíš. Hrají, tančí a doprovázejí děti literárně dramatického, tanečního a hudebního oboru ZUŠ Sedlčany. V představení účinkuje 50 dětí ve věku 7 - 17 let.
Přijďte si projít cestu do Betléma společně s námi.
Vstupné: 100,- Kč dospělí, děti do 15 let 50,- Kč.
Délka představení je cca 50 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2019
Čtvrtek 26. prosince v 16 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT

V sále sedlčanského divadla
se uskuteční tradiční poslední akce kalendářního roku

VÁNOČNÍ KONCERT 2019

Hlavním protagonistou letošního koncertu bude oblíbená českobudějovická skupina NEZMAŘI, která si ke spolupráci na část
koncertu přizvala místní dětský sbor ZÁBOJÁČEK. Takže mimo
tradičních písní této populární skupiny zazní i písně vánoční
a oba účinkující soubory zazpívají společně i vánoční koledy.
Vstupné: 280 Kč. Délka koncertu cca 100 minut + přestávka.

VÝSTAVA

PETR SŮSA
ZDENKA MRÁZKOVÁ

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 malování radost.
V mládí jsem obdivoval knihu ze sportovního prostředí s názvem Josef Bican – 5000 gólů. Moje letošní padesátá druhá
výstava by mohla mít název: Petr Sůsa – 4 166 obrazů. Rád střídám oblíbené motivy – krajinky, zátiší, má dobře 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 shledanou 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.

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN 2020

ÚT 7.1. O ČEM SE NEVÍ		
Předplatné POEZIE
ČT 16.1. VZHŮRU DOLŮ
Divadlo – Dárkový balíček KDJS
PO 20.1. PARTIČKA				
Show
ČT 23.1. MADAME RUBINSTEIN
Divadlo - předplatné
NE 26.1. OBUŠKU, Z PYTLE VEN !
Pořad pro děti a rodiče
ÚT 28.1. PETR KOLÁŘ – „ACOUSTICS“		
Koncert
ST 29.1. POSEDLÍ DAKAREM 2020		
Beseda - show

JOSEF DVOŘÁK (zábavný pořad), DVA NAHATÝ CHLAPI (divadlo), POKÁČ (koncert), SNĚHURKA (pořad pro děti a rodiče), MALINA BROTHERS (koncert), TANČÍRNA (travesti
show), MISS DIETRICH LITUJE (divadlo UNGELT), KRÁS(K)A
NA SCÉNĚ (divadlo), RIGOLETTO (divadlo), PETRA ŠPALKOVÁ
(večer poezie), CAVEMAN (divadlo), SAMSON A JEHO PARTA (koncert), J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad),
HOUSLE (divadlo UNGELT), VĚRA MARTINOVÁ (koncert) …

KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2019

SEDLČANY

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

pátek 6. prosince ve 20 hod.

sobota 14. prosince ve 20 hod.

film Česko – drama (2019), rež. D. Vigner, 78 min.

film ČR – akční komedie, hist. dokument, rež. J. Haluza, 70 min.

ABSTINENT

Jak rychle se lze dostat na dno láhve i života? Jak těžké je se od něj
odrazit? Devatenáctiletý Adam je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se stávají čím
dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl život
před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, poslat přihlášku na
vysokou. Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné časy na pořádnou pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco
ostřejšího s kámošem... Hraje J. Trojan, J. Bechyňová, M. Čížek,
A. Berecková a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

PRVNÍ AKČNÍ HRDINA

Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal hlavním hrdinou akčního filmu, který navzdory jeho vůli vytváří nevyzpytatelný Režisér.
Podaří se mu díky znalosti žánrových pravidel porazit
zákeřné padouchy a zachránit svou životní lásku? Krátký film debutujícího Jana Haluzy skládá poctu tvorbě Oldřicha Lipského
a Václava Vorlíčka i nejslavnějším hollywoodským akčňákům. To
vše v originální hře s postupy akčního žánru, jaká v české kinematografii nemá obdoby. Hraje J. Mádl, K. Hádek, L. Haluzová a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 7. prosince ve 20 hod.

NABARVENÉ PTÁČE

film ČR, SR, Ukrajina – drama (2019), V. Marhoul, 169 min.

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského
chlapce za druhé světové války.
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, posílají rodiče desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však
záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní
pravidla, předsudky a pověry. Kvůli své odlišnosti se během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí. Hraje P. Kotlár,
U. Kier, M. Doležalová a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupné.
pátek 13. prosince ve 20 hod.

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ
HROZBA

film USA – komedie, akční sci-fi (2019), režie F. Gary Gray, 115 min.

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem
z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu
globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci
Mužů v černém. Hrají Ch. Hemsworth, T. Thompson, L. Neeson,
R. Ferguson a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné 90 Kč.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 15. prosince v 15 hod.

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU

film ČR – animovaný, rodinný, dobrodružný (2019),
rež. M. Žabka, 72 min.

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají
na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem
fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu
u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější? Vstupné 90 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 12. prosince ve 20 hod.

BOLEST A SLÁVA

film Španělsko – (2019), rež. P. Almodóvar, 108 min.

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen
prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít
příčinu... Bolest a sláva je nejnovějším počinem z pera kultovního španělského režiséra a scenáristy Pedra Almodóvara. Ten
do hlavních rolí obsadil své oblíbené a osvědčené herce – Antonia Banderase a Penelope Cruz.

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

od 6.12. - 30.12.2019
VÝSTAVA

RUČNÍ PRÁCE NÁS BAVÍ
– výstava členek Patchworkového klubu a Klubu
pletení a háčkování, které
se scházejí v komunitním
Centru Lukáš.
Výstavu si můžete
prohlížet v provozní době
knihovny
od 6. 12. 2019
do 31. 12. 2019.

pátek 6.12.2019 od 18 hod.
PROMÍTÁNÍ

KRAJINA V TÍSNI

Promítání českého dokumentu režiséra Petra Jančárka z roku
2017, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Po promítání proběhne diskuse s Luborem Křížkem, který
se zabývá zadržováním vody v krajině a záchranou skomírajících ekosystémů. Zakládá tůně a meze, čímž zlepšuje klima
a zvyšuje biodiverzitu i hladiny spodních vod. Za tuto práci byl
oceněn nadací Karla Janečka v rámci projektu Laskavec (informace převzaty z článků Barbory Pěničkové v Egu a Magazínu
Aktualne.cz).
Anotace k filmu: vzpomínky na povodně před několika lety
odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha.
Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí
souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační
dialog akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí.
Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů
i animované sekvence.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od
6. 1. 2020 do 11. 1. 2020. Přihlásit se může každý senior bez
ohledu na to, zda už některý semestr navštěvoval. První přednáška se uskuteční v pondělí 3. 2. 2020 v 10 hod.

Pátek 20. prosince od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub)

– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V předvánočním čase si popovídáme o čtení pro adventní
večery. Setkání nese název

ČAS ADVENTNÍ

– čteme raději v zimním období? Máme oblíbené texty pro
čas adventní? Jsme ochotni se o ně podělit s ostatními? Co
se nám na nich líbí a proč je čteme zrovna v tomto období?
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o vaše oblíbené
texty. Samozřejmě můžete jen tak přijít a poslouchat, co se líbí
jiným.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

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: 29. 12. 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 všechny aktivní seniory): 11. 12.
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: 14. 12. 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 17 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program prosinec 2019

PROGRAMY
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK

Sobota 28. 12. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas
s knížkou v knihovně.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE

Středa 4. 12. 2019 od 17 hod.
Středa 11. 12. 2019 od 17 hod.
Středa 18. 12. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst vánoční pohádky
z celého světa. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 6. 12. 2019 od 15 hod.
Mikulášská nadílka
Do knihovny chodí Mikuláš s čerty a andělem každý rok vždy
v pátek na začátku prosince. Přijďte si prověřit své svědomí,
trošku se bát, ale také se těšit na malou nadílku, kterou si
zaslouží všichni – aspoň trochu hodný je každý z nás.

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME…

Pátek 6. 12. od 16 hod.
Křest knihy
Poznej květiny, stromy, zvířátka – do života uvedeme novou
knihu sedlčanské spisovatelky Markéty Vítkové. Knížka vypráví dva příběhy, jež ukazují dětem rozmanitost květin a jejich
semínek, stromů a jejich listů i zvířátek a jejich stop. Jelikož už
se jednou Mikuláš osvědčil coby dobrý kmotr knih, poprosili
jsme jej o kmotrovství i letos.
Kromě samotného křtu bude připravena i výtvarná dílna. Těšíme se na Vás!

Pátek 13. 12. 2019 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pátek 27. 12. 2019 od 18 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia,
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! Večer nebude
věnován jen autorskému čtení, ale také improvizované tvůrčí
dílně, která bude otevřená všem, nejen již píšícím spisovatelům a spisovatelkám.

POHÁDKOVÁ BABIČKA

Pátek 13. 12. 2019 od 15 hod.
Čtení vánoční pohádky Sněhová víla od Daniely Krolupperové.
Od 16 hodin se rozhlédneme a svou fantazii zapojíme při výtvarné dílně s názvem Zimní krajina za oknem.
Pátek 27. 12. od 15 hod.
Čtení z knihy Jiřího Kahouna Chumelení.
Od 16 hodin si ve výtvarné dílně pohrajeme s výrobou Krmítka pro ptáčky.

HRAJEME DESKOVKY

Pátek 13. 12. od 13.30 hod.
Ubongo: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je s námi. Hry
znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY
S DĚTMI

Pondělí 9. 12. 2019 od 10 hod.
Pom pom koule
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

Pondělí 16. 12. 2019 od 10 hod.
Jak medvědi slavili vánoce
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný Malou medvědí knížkou Zbyňka Černíka. Setkáme se s vykutálenými
medvědími chlupáči, starým bručounem Nedvědem a malým
medvídkem Miškou.

Pátek 20. 12. 2019 od 15 hod.
VÁNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ
Budeme si vyprávět o Ježíškově narození, zazpíváme si společně koledy a vytvoříme si vánoční atmosféru.
Po programu následuje Betlémská výtvarná dílna.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

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

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

Otevírací doba:

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

pátek 29. listopadu, sobota 30. listopadu

pátek 13. prosince v 19 hod.

DNY ŘEMESEL

PŘEDSTAVENÍ

„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
„Pojďte s námi prožít vánoční čas společně s řezbářem, včelařem, perníkářkou, podívat se na výrobu svíček, vánočních ozdob, šperků, vyzkoušet si pouštění ořechových skořápek nebo
zdobení lineckého pečiva a ochutnat domácí chléb, trdelník,
kávu, svařák nebo medovinu,…“
Vstupné dobrovolné

Hudební vystoupení příbramské skupiny

SALAMANDR

„Adventní večer při svíčkách”, na kterém si můžete nejen poslechnout, ale i společně zazpívat vánoční koledy a písničky na
přání.
Vstupenky na představení jsou v prodeji v pokladně muzea.
Vstupné 150,- Kč
Délka pořadu: 80 minut

Městské muzeum Sedlčany
uvádí příbramskou skupinu

SALAMANDR
Hudební vystoupení plné koled a spirituálů se koná

v pátek 13. prosince od 19 hodin.
večer při svíčkách

do pátku 3. ledna 2020

vstupné 150 Kč

vstupenky v předprodeji na pokladně muzea
doprodej před začátkem akce www.muzeum-sedlcany.cz

VÝSTAVA

Městské muzeum Vás srdečně zve na vánoční výstavu

REGIONÁLNÍCH BETLÉMŮ
Vystaveny budou
betlémy pocházející
z dílen
regionálních tvůrců.
Vernisáž se uskuteční
v pátek 6. prosince
od 18 hodin.
Vstup zdarma

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

PŘIPRAVUJEME:

Výstavu malíře, ilustrátora a sochaře
OTY JANEČKA
– lednový termín vernisáže bude upřesněn.

VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU

6. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Vernisáž výstavy se koná
v pátek 6. prosince od 18 hodin.

Otevřeno:

prosinec:
Út – Pá 9 – 12, 13 – 16
Ne 13 – 16
leden:
Út, Čt, Pá 9 – 12
St 9 – 12, 13 – 16

www.muzeum-sedlcany.cz

Ve STÁTNÍ SVÁTEK ve čtvrtek 26. prosince
je OTEVŘENO 9 - 12 a 13 – 16.
Na SILVESTRA v úterý 31. je OTEVŘENO
do 14 hodin.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK ve středu 1. ledna
je OTEVŘENO 13 – 16.
Ve STÁTNÍ SVÁTKY v úterý 24. a ve středu
25. prosince je ZAVŘENO.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
VULKANIZACE

Od provozovatele Jana Vašáka převzala dílnu opravny a vulkanizace pneumatik
v roce 1950 Obnova, nár. podnik Praha.
V roce 1961 po zrušení sedlčanského okresu byla dílna převedena pod okresní průmyslový podnik Příbram.

AUTOOPRAVNA

Od dřívějších majitelů J. Vodňanského
a B. Vydomusa převzal provozovnu v roce
1951 Sdružený komunální podnik. Od roku
1953 Okresní průmyslový kombinát Sedlčany, od 1. 7. 1957 podnik místního hospodářství Kutná Hora a od roku 1959 obhospodařují dílny Komunální služby města
Sedlčan.

BENZINOVÁ STANICE

Od konce války byla v provozu pouliční
čerpací stanice u obchodu firmy A. Šípek
na náměstí. V roce 1950 byla převzata firmou Benzinol a posléze firmou Chema, nár.
podnik Praha. V důsledku nevyhovujícího
provozu ve městě byla v letech 1957–1959

postavena u křižovatky silnice na Příbram
nová moderní čerpací stanice, kterou zásobuje a vede Benzina, nár. podnik Praha.
Měsíční spotřeba se pohybuje kolem 120
000 l nafty a 110 000 l benzinu.

MLÉKÁRNA

V roce 1947 začala Madeta, nár. podnik
Tábor, za městem při silnici k Osečanům
stavět novou moderní mlékárnu jako výrobní podnik s kapacitou 25 000 l mléka denně.
Do provozu byla dána 11. ledna 1950 jako
součást Madety. Od ledna 1953 změnila firmu na Mlékařské závody Sedlčany, s provozovnami v Sedlci, Příbrami a Hořovicích. Od
1. dubna 1958 byla mlékárna pod názvem
Pražský mlékárenský průmysl vedena jako
samostatný závod. Od roku 1963 začleněna jako závod Laktos, nár. podnik Praha.
K 1. září 1962 bylo při podniku zřízeno učňovské středisko mlékařské, zatímně umístěné v budově gymnasia. Mezitím bylo
u mlékárny započato se stavbou nové moderní školní budovy s internátem. Vyučová-

Obraz sedlčanského závodu Madeta od
neznámého autora.
ní zde začalo 1. září 1964 pro obor tříletý.
Počet tvoří asi 90 žáků, většinou děvčat.
Kapacita podniku v nynějších letech je
70 000 l denně. Kromě másla vyrábí se sýry,
hlavně specialita mlékárny – sýr Hermelín.
Závod získal několikrát čestné uznání, dvakrát byl udělen odznak ministra a jedno
vyznamenání za zásluhy o výstavbu. Nynější stav je 120 zaměstnanců, z toho 65 žen.
Nejdéle zaměstnání v podniku jsou: s. Rejl,
Trachta, Bártů, Burda, Hroník.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: LIDÉ BEZ DOMOVA
Součástí
sbírky sedlčanského muzea
jsou také četné
umělecké předměty. Ten, který
si představíme
dnes, vlastně
každý
„Selčaňák“ dobře
zná, byť v úplně
jiném měřítku.
Břetislav Benda, sochař Bronzová stua pedagog. Zdroj: htt- die sousoší Lidé
ps://cs.isabart.org/per- bez domova, na
son/2818
svou výšku necelých 25 cm vážící úctyhodných 6,6 kg, je
sbírkovým předmětem od roku 2003. Dárce ji obdržel přímo z rukou autora.
Vlastní sousoší Lidé bez domova stojí na
Sukově náměstí, a sice od roku 1978. Připomíná vystěhování Sedlčanska v letech
1943 až 1945. Příhodně vyobrazuje rodinu,
již vyšší moc připravila o zázemí a střechu
nad hlavou. Matka nese v náručí zavinuté
dítě a otec dva ranečky s veškerým majetkem, který jim bylo dovoleno si ponechat.
Tento památník vytvořil Břetislav Benda
(1897–1983) ve spolupráci se svým synem
Milanem (*1941). Základní kámen byl po-

ložen v rámci vzpomínkového programu
9. září 1973. Třicáté výročí veskrze smutné události se toho roku připomínalo již
od jara. „Úvodní akcí k tomuto výročí byl
1. ročník Pionýrského putování Sedlčanskem, jehož trasa vedla samým centrem
vystěhovaného území. Zúčastnilo se ho
302 žáků a pionýrů. Dále byla uspořádána
výstava Lidé bez domova, která nanejvýš
přesvědčivě hovořila k životu našeho kraje
a města od počátku 20. století, která shromáždila tolik přesvědčivých protifašistických dokumentů, že se to dosud nestalo
v naší republice při žádné jiné příležitosti,“ píše Miluše Pávová v městské kronice.
O síle tohoto příběhu svědčí i to, že se objevil ve volebním programu Národní fronty
pro období 1976–1981. Mezi body v oddílu
Ideově výchovná a kulturní činnost čteme
předsevzetí: V muzeu na Červeném Hrádku
instalovat trvalou výstavu Lidé bez domova.
Slavnostního odhalení Bendova sousoší
se Sedlčany dočkaly až o pět let později.
Doprovázela ho velká dokumentární výstava v režii Kulturního domu Josefa Suka
a téhož roku se uskutečnila i autorská výstava tehdy jedenaosmdesátiletého národního umělce Břetislava Bendy. „Nepřipouštím si tu cifru let. Myslím si, že je mi sotva

šedesát – to jsou docela přijatelná léta,“
čteme jeho vlastní slova v katalogu k sedlčanské výstavě.
-pž-

Podobná soška, ovšem s označením
B. BENDA 1939, byla na portálu LiveBid.cz
v březnu letošního roku vydražena za 20
000 Kč. „Benda reagoval na násilné odtržení Sudet a vyhnání českého obyvatelstva
do vnitrozemí touto prchající dvojicí s dítětem v náručí,“ uvádí popis aukce

MĚSTO

HISTORIE A SOUČASNOST AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Autobusové nádraží v letech cca 1986, foto L. Hadraba.

Autobusové nádraží bývalo na sedlčanském náměstí až do 70. let
20. st.

Autobusové nádraží také v letech cca 1986, foto L. Hadraba.

Jižní strana sedlčanského náměstí.

Autobusové nádraží - do února 2019.
Autobusové nádraží v letech cca 1980 - 83, foto L. Hadraba.

Autobusové nádraží v letech cca 1980 - 83.

Autobusové nádraží - začátek března 2019.

MĚSTO

HISTORIE A SOUČASNOST AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Autobusové nádraží - duben 2019.

Autobusové nádraží - září 2019.

Autobusové nádraží - červen 2019.

Autobusové nádraží současnost - interiér.

Autobusové nádraží - srpen 2019.
Stavba s názvem Modernizace přestupního terminálu Sedlčany byla realizována podle architektonického návrhu akad.
Arch. Vladimíra Pýchy z roku 2008 a dle prováděcí projektové
dokumentace Studia AM spol. s.r.o.. Stavební práce v rozsahu:
budova terminálu, plochy pro dopravu včetně parkoviště, veřejná prostranství, zeleň a inženýrské sítě byly realizovány za
52 480 014,50Kč bez DPH zhotovitelem „Sdružení Sedlčany terminál“ (správcem sdružení: SLÁDEK GROUP, a.s., zastoupený:
Karlem Šmídkem, IČ: 46356886), v termínu od 1. února do 31. října 2019. Realizace stavby je s podporou dotace ze
strukturálního fondu ERDF 42 500 000Kč
a státního rozpočtu 2 500 000Kč.

VŠECHNY AUTOBUSY
od rána 4.12.2019
odjíždějí a přijíždějí

Z NOVÉHO

AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Autobusové nádraží - současnost.

RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Prosinec bývá měsícem pro sledování
noční oblohy nejpříznivější, pokud se týká
délky doby od soumraku v 17 hod. po rozbřesk v 7 hod. následujícího dne. Toto rozpětí 14 hodin se využije ke snímkování buď
proměnných hvězd, nebo hvězd s exoplanetami. Do současnosti bylo na hvězdárně
napozorováno 400 přechodů exoplanet od
roku 2008 a několik set sledování proměnných zákrytových dvojhvězd, hvězd nebo
hvězd pulzujících a objeveno přes sto nových proměnných hvězd.
Kromě pravidelných pátků určených
k návštěvě hvězdárny širokou veřejností
bývá hvězdárna početně nejnavštěvovanější v dohodnutých termínech mimo pátky
pro školní třídy, letní tábory z okolí Sedlčan
a rodinné výlety. Na snímku jsou žáci 5.
třídy z příbramské školy, kteří si tak doplnili základní informace o sluneční soustavě

a mohli na vlastní oči spatřit techniku, která
se v současné době používá pro amatérské
sledování vesmíru. Poslední návštěva školní
mládeže se uskutečnila 11. listopadu, kdy
žáci dvou tříd místní školy zcela zaplnili kopuli hvězdárny do rekordního 48. místa.
Následující rok 2020 přinese podstatnou
změnu týkající se otevření pro veřejnost.
Stále však bude platit pro návštěvy početnějších skupin, více jak 5 návštěvníků, možnost dojednat jiný termín. Počínaje lednem
bude hvězdárna otevřena vždy od 19 hod.
v zimním období a od 21 hod. v období letním, a to v pátek i v sobotu, avšak pouze za
příznivého počasí, tedy pokud je alespoň
polojasno. Míní se tím nesouvislá oblačnost
dávající naději na pozorování Měsíce nebo
planet v mezerách přecházejících oblaků.
Pokud bude zataženo, hvězdárna nebude
otevřena. Hvězdárna bude otevřena také
při mimořádných úkazech.
Na počátku roku vždy
opakujeme nabídku pro
zájemce s hlubším zájmem o astronomii. Pokročilým astronomům
amatérům je k dispozici
vybavení hvězdárny za
účelem naplnění vlastního záměru při sledování např. proměnných
hvězd či exoplanet nebo

VODÍKOVÉ AUTÍČKO BUDE JEZDIT DÁL
GaSOŠE Sedlčany spolupracuje již druhým
rokem s Nadací Unipetrol, která ve svém
grantovém programu podporuje vzdělávací
a vědecké činnosti středních škol.
V roce 2018 získala profesorka D. Grinová
grant na dovybavení chemické laboratoře
a také na realizaci týdenního biochemického kurzu s tématem Chemie a světlo. I v dalším roce jsme obdrželi finanční podporu,
a to hlavně díky zajímavě zvolenému tématu Chemie a umění. Naši studenti se
se svými pracemi také zúčastnili Studentské vědecké konference pro středoškolské
studenty v Litvínově, kde prezentovali své
výsledky. Práce Anety Hrubé na téma Luminiscence kolem nás získala zvláštní ocenění Nadace Unipetrol spojené s finanční
odměnou.
Dalším významným bodem spolupráce
s Nadací Unipetrol je zapojení se do projektu Horizon Grand Prix. Jedná se o projekt,

který podporuje hledání alternativních
zdrojů energie. Naše škola využila lákavou nabídku ředitelky nadace k sestavení
autíčka na vodíkový pohon. Obdrželi jsme
stavebnici modelu auta v poměru 1:10
a studenti septimy sestavili autíčko, které
si vyrábí energii pomocí vodíkového článku. S tímto modelem po dlouhém tréninku
úspěšně reprezentovali školu a město Sedlčany na republikovém finále v Ostravě.
I v letošním školním roce se podařilo
profesorce Grinové získat grant, aby mohla
v tomto zajímavém, ale finančně nákladném projektu pokračovat s mladšími studenty. Zájemci ze třídy kvarta se začali
scházet v rámci odpoledního kroužku, se
kterým pomáhá i pan Jan Vinař, místní modelář. Vodíkové autíčko tak čeká další etapa,
další najeté kilometry a nakonec i závody
na republikovém finále Horizon Grand Prix
v příštím roce.
GaSOŠE Sedlčany

pořizování barevných snímků objektů noční oblohy. Podmínky „používání hvězdárny“
budou dohodnuty individuálně.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJNOST NA PROSINEC:

Hvězdárna otevřena od 17 hod. do 20
hod., vstupné 10,-Kč, děti do 10 let 5,-Kč.
Měsíc – Na páteční večerní obloze 6. prosince dva dny po první čtvrti a 13. prosince
den po úplňku.
Planety – Na večerní obloze Venuše, Saturn, Uran a Neptun. Na ranní obloze Merkur a Mars. Jupiter nepozorovatelný.
Ostatní objekty – Krabí mlhovina v souhvězdí Býka, Galaxie M31 poblíž zenitu,
otevřené hvězdokupy „chí“ a „h“ v Perseu
a další.
František Lomoz

11.12. v 18 hod.
na náměstí
T. G. Masaryka
v Sedlčanech

ČESKO
ZPÍVÁ KOLEDY
při celorepublikové akci
za podpory českého rozhlasu.
Akce se ujala ZUŠ Sedlčany,
Dudáci a zpěváci

RŮZNÉ

KLUB DŮCHODCŮ SEDLČANY INFORMUJE A ZVE ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ
Klub důchodců Sedlčany na svých pravidelných schůzkách v dohodnutých termínech má v letošním podzimu připravené
pro své členy program se vzdělávacími, kulturními nebo jinými zábavnými aktivitami.
O poučení členů se letos na podzimních
akcích již zasloužila pacientská organizace
Avalone, z.s., projekt BESIPu Senior bez nehod, místní amatérská cestovatelka p. Renata Kocurová, o zábavu a dobrou náladu
se postaral taneční amatérský spolek Countrybaby z Kamýka nad Vltavou.

Další akce jsou naplánovány k realizaci.
Touto formou si vedení Klubu dovoluje
pozvat další zájemce, aktivní seniory města
Sedlčany, k možnosti účastnit se – tzn. přihlásit se členy.
Kontaktními osobami k poskytnutí bližších informací o termínech a programu pro
nové zájemce jsou: p. Jaroslava Pekárková,
tel. 607 592 236, p. Květuše Černá, tel. 728
670 434.
Přijdte se pobavit a poučit. Těšíme se na
Vás.
Vedení Klubu důchodů Sedlčany

SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH
NA SOCIÁLNÍ OBLAST, PŮSOBÍCÍCH V REGIONU SEDLČANSKA
Dne 14. 10. 2019 se ve Společenském
sále Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech uskutečnilo v pořadí již sedmé setkání poskytovatelů sociálních služeb a služeb
souvisejících se sociální oblastí, které působí v regionu Sedlčanska.
Setkání bylo organizováno z potřeby vzájemně se informovat o aktivitách a aktuálním dění v jednotlivých institucích, zároveň
bylo příležitostí k osobnímu seznámení se
představitelů nebo zástupců. Pozvání přijalo celkem 20 subjektů, 17 z nich vystoupilo
s vlastním příspěvkem.
Úvodní slovo starosty města Sedlčany,
Ing. Miroslava Hölzela, bylo doplněno vi-

deovizitkou města, dále se v průběhu
společenského dopoledne zástupci jednotlivých poskytovatelů služeb a přítomných
institucí stručně představili, prezentovali
své služby a aktivity, cílové skupiny uživatelů/klientů, kapacitní možnosti a zajímavosti
či úspěchy z vlastní práce.
Letošní akce se účastnilo také 14 představitelů obcí správního regionu ORP Sedlčany,
zástupci ÚP ČR – Kontaktního pracoviště
Sedlčany, soukromé osoby i osoby veřejně
činné, které se o sociální problematiku zajímají, a další hosté.
Za Středočeský kraj a Krajský úřad Středočeského kraje přednesla příspěvek
Mgr. Markéta Melechovská
Puršlová, koordinátorka plánování rozvoje sociálních služeb. Přítomné informovala
o plánu rozvoje sociálních
služeb a podmínkách zařazení poskytovatelů sociálních
služeb do sítě služeb Středočeského kraje. Velmi pozitivně hodnotila aktivity, které
se v městě Sedlčany realizují,
byť se nejedná o registrované poskytovatele sociálních
služeb, ale jsou vnímány jako
potřebné a tudíž podporované.
V diskusi vystoupil pouze
jediný
účastník, který město
Veterán klub Sedlčany děkuje všem svým
Sedlčany
označil za krásné
příznivcům za podporu v roce 2019.
a bezpečné místo pro život.
Zvláštní poděkování patří městu
Město Sedlčany plánuje
touto
formou realizovat seSedlčany, především za spolupráci při
tkávání
i v dalším období, neorganizaci výstavy historických vozidel
boť většina přítomných vítala
v rámci městských slavností ROSA.
možnost
sebeprezentace,

deklarovala zájem o spolupráci s městem
a město Sedlčany si nastavené vzájemné
spolupráce váží, zde získané informace
vhodně využije v komunální politice ve snaze nadále zlepšovat život občanů a obyvatel.
Výstupem akce bude také zpracování
elektronické podoby katalogu místních poskytovatelů služeb v návaznosti na typy řešených problematik, který nahradí listinnou
podobu Adresáře poskytovatelů sociálních
služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí v regionu Sedlčanska.

SEDLČANSKOU SEDMU
OVLÁDLI HRÁČI
Z ROŽMITÁLU
POD TŘEMŠÍNEM

V sobotu 9.11.2019 se konal 5. ročník
memoriálu Radka Landy v křížové sedmě. Hrálo se na nové Formance. Zvítězila dvojice Martin Březka s Janem
Vlkem z Rožmitálu. Loňští vítězové Ing.
Jan Beneš a Radek Jiráček (Čumbrk) ze
Sedlčan skončili na 3. místě. Memoriálu
se zúčastnila i jedna žena – hráčka z Rožmitálu. Všichni si odvezli pěkné ceny od
sponzorů, vítězové i krásný pohár, který
naplnili šampaňským. František Pejša

Vítězové s pohárem

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
pro většinu z nás je prosinec měsícem velkého shonu. Dotahování pracovních záležitostí, shánění dárků, uklízení, pečení atd. Pokusím se Vás alespoň trochu naladit na adventní čas. Za Sdružení obcí Sedlčanska vás pozvu
na Vánoční farmářský trh, za Toulavu Vám představím novou knihu, která by se mohla stát i příležitostí pro
dárek od „Ježíška“.

VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÝ TRH

14. prosince 2019 se na sedlčanském náměstí uskuteční tradiční vánoční Farmářský
trh od 8 do 12 hod.
Co pro Vás máme tentokrát připraveno? Příjemnou atmosféru
Vám navodí vystoupení dětí ze základních škol a ZUŠ z regionu,
pěvecký sbor Zábojáček nebo vystoupení hudební kapely.

Stejně, jako v předchozích letech pro Vás připravujeme soutěž
o hodnotné ceny. Tentokrát budete soutěžit o nejkrásněji nazdobený perníček. Perníčky můžete nosit do kanceláře Sdružení (ulice
Kpt. Jaroše 482, Sedlčany, 2. patro – nad knihovnou) od 25. listopadu do 9. prosince od 9 do 11 hod. nebo od 13 do 15 hod.
Návštěvníci trhu svými hlasy rozhodnou o vítězi soutěže a jeden
z nich bude vylosován a také odměněn.
Nebude chybět ani občerstvení, teplé nápoje pro zahřátí a možná najdete i vhodný dárek pod stromeček.

OBRAZOVÁ KNIHA O TOULAVĚ

V sobotu 16. listopadu 2019 proběhl v Muzeu a obrazárně Špejchar Želeč slavnostní křest první
obrazové knihy o turistické oblasti TOULAVA
… od Tábora až k nám…Kniha je krásným
dárkem z turistické oblasti Toulava. Najdete
v ní více než 200 úchvatných fotografií krajiny, památek a zákoutí Toulavy. Kniha je rozdělena do osmi částí. Každá z nich ukazuje

jeden z regionů turistické oblasti - Táborsko,
Bechyňsko, Milevsko, Sedlčansko, Čertovo
břemeno, Mladovožicko, Soběslavsko a Pod
horou. V knize naleznete i vyklápěcí panorama o šířce 90 cm. Bonusem jsou 4 jazykové
mutace Cz/En/De/Fr.
Autorem knihy je známý fotograf Petr
Mareš z Táborska, texty napsal Jan Sochor
z Toulavy. Knihu si můžete zakoupit prostřednictvím Toulava, o.p.s. nebo na TIC v Sedlčanech za cenu 449
Kč. Nyní nechám již
promluvit fotografie.

Když se ohlédnu za letošním rokem, nebyl pro mě v osobním
životě šťastným. Přijít o jednoho z rodičů je vždy těžké, možná
proto jsem se snažila o to víc pracovat a současně se s Vámi o vše
podělit.
Věřím, že dostanu i v příštím roce možnost v Radnici pokračovat
stránkou o Sdružení a Toulavě a budu vám moci přinášet další informace a novinky z obou organizací.

☺

Mé přání pro Vás do roku 2020 je především pevné zdraví, láska a spokojenost. Děkuji. Štěpánka Barešová

INZERCE

Střední škola
spojů a informatiky Tábor
zve žáky
8. a 9. tříd ZŠ
i jejich rodiče
na

Den
otevřených
dveří

v pátek
6. 12. 2019
13.00-17.00
Přiblížíme Vám perspektivní
obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační
technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

nebo v sobotu
11. 1. 2020
8.00-12.00
POZOR!
Od listopadu příprava
k přijímacím zkouškám

Více na: www.sssi.cz nebo www.jdunaspoje.cz
INZERCE

Í
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E
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Přejeme vám

veselé vánoce
a šťastný nový rok
nám. T. G. Masaryka 33
264 01 Sedlčany

cafebellasedlcany

_cafe_bella_sedlcany_

www.cafebella.cz
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ST: 7:30–20:
0:00
ČT: 7:30–2
1:00
PÁ: 7:30–2
1:00
SO: 8:00–2
7:00
NE: 9:00–1

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA

KDJS NABÍZÍ VÁNOČNÍ DÁRKY
– POUKAZY NA TYTO KULTURNÍ AKCE:

Sedlčany

Prodej : Kancelář předprodeje vstupenek v Turistickém informačním centru - Náměstí T.G.M. 34 v Sedlčanech.

DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS NA 3 KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ

Cena: 650,- Kč

VZHŮRU DOLŮ
16. ledna 2020 v 19.30 hodin

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

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA
Sedlčany

VZHŮRU DOLŮ

TALK SHOW JOSEFA DVOŘÁKA
5. února 2020 v 19.30 hodin
DVA NAHATÝ CHLAPI
11. února 2020 v 19.30 hodin

TALK SHOW
JOSEFA DVOŘÁKA

Čtvrtek 16. ledna 2020
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany

Středa 5. února 2020
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany

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

DVA NAHATÝ CHLAPI
Úterý 11. února 2020
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany

Změna termínů vyhrazena!

DÁRKOVÉ POUKAZY KDJS
Vánoční koncert „NEZMAŘI a ZÁBOJÁČEK“
Čtvrtek 26. prosince 2019 od 16.00 hod.
Vánočně laděný koncert známé českobudějovické skupiny
NEZMAŘI, která si ke spolupráci na část koncertu pozvala
sedlčanský dětský sbor ZÁBOJÁČEK.

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA
Sedlčany

DÁRKOVÝ POUKAZ
Vánoční koncert
„NEZMAŘI A ZÁBOJÁČEK“
26. prosince 2019 od 16.00 hod.
Řada

Sedadlo

Cena: 280,- Kč
PETR KOLÁŘ – „Acoustics“
Úterý 28. ledna 2020 od 19.30 hod.

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA
Sedlčany

DÁRKOVÝ POUKAZ

Koncert populárního zpěváka a jeho doprovodné skupiny.

PETR KOLÁŘ – „Acoustics“

Cena: 290,- Kč

Řada

MISS DIETRICH LITUJE
únor 2020 (termín bude upřesněn)
Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH a Simona
Postlerová jako MARIA RIVA ve strhujícím rodinném souboji. Láska
a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva
s minulostí. Kdo zvítězí?

Cena: 380,- Kč

28. ledna 2020 od 19.30 hod.
Sedadlo

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA
Sedlčany

DÁRKOVÝ POUKAZ
MISS DIETRICH LITUJE
únor 2020
Řada

Sedadlo

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce 2020.
zaměstnanci Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany

