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V úterý 3. prosince bylo za hojné účasti veřejnosti slavnostně otevřeno nové autobusové nádraží v Sedlčanech. 
Této významné události se kromě představitelů města zúčastnili senátor Parlamentu České republiky, člen Rady 
Středočeského kraje, starostové regionu, zástupci projekční a zhotovitelské firmy, administrátora žádosti 
o dotaci a další pozvaní hosté.



 

MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
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
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ROZPOČET MĚSTA 
NA ROK 2020

Poprvé v novodobé historii města je návrh rozpočtu pro-
jednáván v orgánech města v roce předchozím tak, aby město 
od 1. ledna hospodařilo dle schváleného rozpočtu a vyhnulo 
se tak rozpočtovému provizoriu, které může přinášet urči-
té komplikace. Tento postup je doporučován i metodickými 
a kontrolními orgány. První návrh rozpočtu města na rok 
2020 byl předložen radě města 13. listopadu 2019 a na tom-
to jednání rady byly zároveň schváleny v souladu s platnou 
legislativou provozní rozpočty příspěvkových organizací města. Následně o připraveném 
rozpočtu diskutovali zastupitelé 18. listopadu. 

Připomínky zastupitelů byly zpracovány do návrhu, který projednala rada města 27. lis-
topadu a rozhodla doporučit zastupitelům konečnou verzi návrhu rozpočtu města na rok 
2020 schválit na veřejném zasedání zastupitelstva 16. prosince 2019.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 239.314 tis. Kč.
Nadprůměrná výše rozpočtu v absolutních číslech může vyvolávat dojem, že rozpočet 

bude opět štědrý z pohledu investic. Realita je však taková, že město se musí v roce 2020 
vypořádat se závazky z roku 2019, a to v celkové výši cirka 31 mil. Kč. Podíl města z vlast-
ních zdrojů na dofinancování autobusového nádraží je ve výši 16 mil. Kč a dalších takřka 15 
mil. Kč je alokováno na dokončení rekonstrukce Lehkoatletického stadionu Taverny. Z výše 
uvedených důvodů budou ostatní investice města v roce 2020 utlumeny.

Příjmovou částí rozpočtu jsou pokryty všechny povinné výdajové položky (tzv. man-
datorní výdaje) včetně všech provozních nákladů městského úřadu a organizací města. 
U stavebních akcí zatím rozpočet akceptuje rozpracované stavby a dále řeší víceméně jen 
havarijní stavy.

Věřím, že investičně chudší rok 2020 zdárně překleneme a od roku 2021 se vrátíme do 
standardní situace, kdy nám rozpočet umožní realizaci oprav a nových investic v rozsahu 
cca 25 miliónů korun v běžném roce.

PF 
Vážení občané, přeji všem do nového roku 2020 jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů.                                                    

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 10.1.2020

Výstavba městského parku v Sedlčanech byla povolena rozhodnutím stavebního úřadu 
v listopadu roku 2009, letos v návaznosti na výstavbu modlitebny zpracoval ateliér A8000 
s.r.o změněnou prováděcí dokumentaci. Po dokončeném zadávacím řízení realizuje stavbu 
s názvem Městský park Sedlčany zhotovitel Gardenline s.r.o. z Litoměřic za smluvní cenu 
8 948 932 Kč bez DPH. Stavba byla zahájena 19. září 2019 s předpokládaným termínem 
dokončení do 17. dubna roku 2020. Dle současného postupu prací bude stavba dokončena 
v prosinci letošního roku za cenu 8 537 213,08 Kč bez DPH. Stavba je prováděna za přispění 
spolku Maranatha z.s., který je dárcem upravené projektové dokumentace a  finančního 
příspěvku 8 000 000 Kč.



ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY MĚSTA

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, jsou dalším 
orgánem města, vedle zastupitelstva měs-
ta, rady města, starosty, městského úřadu, 
zvláštní orgány města. Obecnou charakte-
ristiku zvláštních orgánů, které jsou svým 
personálním složením orgány kolektivními 
(kolegiálními), podává § 106 obecního zří-
zení.

Podle tohoto § 106 zřizuje starosta pro 
výkon přenesené působnosti zvláštní orgá-
ny obce, jmenuje a odvolává jejich členy, 
a to v případech stanovených zvláštními 
zákony. I přesto, že obecní zřízení hovoří 
o tom, že starosta zřizuje zvláštní orgá-
ny obce, neznamená to, že zvláštní zákon 
vždy stanoví povinnost starosty zvláštní 
orgán obce zřídit. Například v ustanovení 
§ 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpověd-
nosti za přestupky a řízení o nich, stanoví, 
že obce mohou, čili nejsou povinny, jako 
svůj zvláštní orgán zřizovat komise k pro-
jednávání přestupků. Naopak podle § 38 
odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí, platí, že starosta 
obce s rozšířenou působností zřizuje jako 
zvláštní orgán obce komisi pro sociálně-
-právní ochranu dětí. V tomto případě tedy 
starosta obce s rozšířenou působností, což 
je případ města Sedlčany, musí komisi pro 
sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštní 
orgán obce s rozšířenou působností zřídit. 

Otázkou ale je, jak postupovat v případě, 
kdyby starosta obce s rozšířenou působ-
ností komisi pro sociálně-právní ochranu 
dětí nezřídil. V tomto případě by působ-
nost komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí vykonával na základě tzv. „zbytkové“ 
kompetenční klauzule uvedené v ustano-
vení § 109 odst. 3 písm. b) obecního zřízení 
městský úřad, podle níž platí, že tento úřad 
vykonává přenesenou působnost podle 
ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) s výjim-
kou věcí, které patří do působnosti jiného 
orgánu města. Byť kompetence stanovené 
v § 38 zákona č. 359/1999 Sb. spadají do 
působnosti „jiného orgánu obce“, tj. ko-
mise pro sociálně-právní ochranu dětí, tak 
s ohledem na obecný požadavek povinné-
ho zabezpečení výkonu státní správy obce-
mi, který byl na ně (na jejich orgány) záko-
nem přenesen, by při případném nezřízení 
zvláštního orgánu obce (a tedy nezákonné 
nečinnosti starosty obce s rozšířenou pů-
sobností) musel předmětnou působnost 
vykonávat obecní úřad.

Nyní si uvedeme dva nejznámější příkla-
dy zvláštních orgánů. 

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY MĚSTA
Platná právní úprava některé orgány 

označuje za „zvláštní orgány obce (města)“, 
někdy je ovšem nutno povahu příslušného 
orgánu dovodit z jeho právního postavení, 
aniž by tento orgán byl zvláštním zákonem 
za tzv. „zvláštní orgán obce“ výslovně ozna-
čen. Dále je vhodné upozornit na to, že ně-
které orgány obce, jež byly původně pova-
žovány za zvláštní orgány, v současné době 
toto právní postavení nemají. Příkladem je 
bezpečnostní rada podle ustanovení záko-
na o krizovém řízení, která byla považována 
za zvláštní orgán, byť tak výslovně označe-
na nebyla. Byla charakterizována jako koor-
dinační orgán pro přípravu na krizové situ-
ace. Nicméně novela krizového zákona již 
bezpečnostní radu obce nezmiňuje a uvádí 
pouze bezpečnostní radu obce s rozšíře-
nou působností, jež je poradním orgánem 
zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

Jak zmíněno výše, příkladem zvláštní-
ho orgánu obce je komise k projednávání 
přestupků. Na základě ustanovení § 61 zá-
kona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, mohou obce jako 
svůj zvláštní orgán zřizovat komise k pro-
jednávání přestupků. Tyto komise jednají 
a rozhodují v lichém počtu členů za před-
sednictví osoby s právnickým vzděláním 
nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro 
projednávání přestupků; usnášejí se větši-
nou hlasů.

Působnost komise k projednávání pře-
stupků není zákonem výslovně vymezena, 
a proto by ji měl starosta při jejím zřízení 
stanovit, přičemž však nemůže překročit 
obecný rozsah přestupků projednávaných 
obcemi (obecními úřady) uvedený v záko-
ně o odpovědnosti za přestupky (komise 
k projednávání přestupků by tak mohla 
projednávat například přestupky proti po-
řádku v územní samosprávě, přestupky 
proti veřejnému pořádku či přestupky proti 
majetku).

Dalším příkladem zvláštního orgánu 
obce (města) je komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí. Podle ustanovení § 38 odst. 
1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpi-
sů, starosta obce s rozšířenou působností 
zřizuje jako zvláštní orgán komisi pro soci-
álně-právní ochranu dětí. Působnost této 
komise stanoví § 38 odst. 2 uvedeného 
zákona. Za zmínku stojí, že tato komise 
například navrhuje a posuzuje předložené 
sociálně preventivní programy na ochranu 
týraných, zneužívaných a zanedbávaných 
dětí a zajišťuje projednání jednotlivých 
případů týraných, zneužívaných a zane-

dbávaných dětí v komisi, za účelem navr-
žení opatření k účinné pomoci dítěti a ro-
dině; doporučuje provést opatření, která 
by měla být uskutečněna v oblasti ochra-
ny dětí před sociálně patologickými jevy 
a také připravuje programy péče o problé-
mové skupiny dětí.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 
3 uvedeného zákona starosta obce s roz-
šířenou působností jmenuje a odvolá-
vá předsedu komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí, jeho zástupce a ostatní členy 
komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
z členů obecních zastupitelstev a fyzických 
osob, které spolupůsobí při sociálně-právní 
ochraně, zejména pedagogických pracov-
níků, psychologů, zdravotnických pracovní-
ků, zástupců pověřených osob, občanských 
sdružení, církví a jiných právnických nebo 
fyzických osob.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
je schopna jednat a usnášet se, je-li příto-
men předseda komise nebo jeho zástupce 
a nejméně další dva členové komise. Ko-
mise pro sociálně-právní ochranu dětí se 
usnáší většinou hlasů členů přítomných na 
jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy komise, a není-li přítomen před-
seda, rozhoduje hlas jeho zástupce (§ 38 
odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb.).

Podstatné je připomenout, že zvláštní 
orgány obce nepodléhají působnosti zastu-
pitelstva.

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník

DOČASNÁ ZMĚNA 
SVOZU BIOODPADŮ
Svoz bioodpadů z domácností probíhal 
v prosinci jednou za 14 dní v liché týd-
ny. Poslední svoz v roce 2019 proběhl 
17. a 18. prosince. Svoz bioodpadů 
v úterý 31.12.2019 a ve středu 1.1.2020 
byl zrušen úplně. V lednu a únoru 2020 
dojde k dočasnému sloučení svozu 
v úterý a ve středu a svoz bioodpadů 
bude probíhat pouze v úterý v lichém 
týdnu. 
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 Sedlčan-
ských technických služeb, s.r.o. konkrét-
ní datum svozu. Je zde kalendář svozu 
bioodpadů na celý rok.



USNESENÍ 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 
9 specifických usnesení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 30. října 2019 (RM č. 27/2018-
2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 28-
497/2018-2022);
▪ výsledky výběrového řízení uvedené v Protokolu z otevírání obá-
lek a hodnocení došlých nabídek ze dne 30. října 2019 na zho-
tovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování 
lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih 
v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany“ 
(v souboru výroků usnesení RM 28-504/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 
Sedlčany na rok 2020, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených 
a spravovaných fondech organizací na rok 2020, odpisové plány 
těchto subjektů na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu pří-
spěvkových organizací města Sedlčany na období let 2021 – 2022, 
vše dle předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Měst-
ského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěv-
kových organizací. 
Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2020 schvaluje 
v následující výši:
1. základní škola Sedlčany 3.000,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
 2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany 660,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 660,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany 2.527,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany 395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany 4.854,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 5.865,00 tis. Kč
Městské muzeum Sedlčany 3.191,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)
 5.602,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 
Sedlčany na období let 2021 – 2022 se schvaluje v následující 
výši: (rok 2021) (rok 2022)
1. základní škola Sedlčany 
 3.000,00 tis. Kč 3.000,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
 2.650,00 tis. Kč 2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany
 670,00 tis. Kč 675,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany
  680,00 tis. Kč  700,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany 2.500,00 tis. Kč 2.500,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany
 395,00 tis. Kč 395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany 5.065,00 tis. Kč 5.293,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
 5.950,00 tis. Kč 6.050,00 tis. Kč
Městské muzeum Sedlčany 
 3.329,00 tis. Kč 3.461,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost)
 5.882,00 tis. Kč 6.176,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (opravy)
 1.000,00 tis. Kč  1.000,00 tis. Kč
(RM 28-498/2018-2022);
▪ Rozpočtové opatření č. 1/2019 KDJS, kterým jsou navyšová-
ny předpokládané náklady a předpokládané výnosy příspěv-
kové organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany s ohle-
dem na vlastní činnost, a to o částku, která se promítne do 
předpokládaného hospodářského výsledku ve výši 90.000,00 
Kč (výnosy z částky 9.499,00 tis. Kč na částku 10.547,00 tis. 
Kč; náklady z částky 9.499,00 tis. Kč na částku 10.457,00 tis. 
Kč). Rozpočtové opatření nevyžaduje prostředky z rozpočtu 
města Sedlčany (zřizovatele); (RM 28-499/2018-2022);
▪ uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-6022501/1 Sedlčany, Tyršova (B 1329) kNN pro p. č. 
124/4“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na zákla-
dě plné moci ze dne 28. ledna 2019, evid. č. PM/II-008/2019, 
jednajícím subjektem, jako oprávněným a městem Sedlčany, 
jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břeme-
ne na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 146/1 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení VN o výměře 25 bm. Věcné břemeno je zřizováno za 
jednorázovou náhradu ve výši 7.500,00 Kč (včetně DPH); (RM 
28-500/2018-2022);
▪ Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města 
Sedlčany ke dni 31. prosince 2019, který navrhl Městský úřad 
Sedlčany, Odbor majetku, a to včetně složení hlavní inventari-
zační komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inven-
tura bude zahájena dne 1. prosince 2019 a ukončena nejpoz-
ději ke dni 31. ledna 2020 (RM 28-501/2018-2022);
▪ Žádost fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, ulice 28. října 
č. p. 172, 264 01 Sedlčany (nájemce bytu č. 6) a Žádost dal-
ší fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, ulice 28. října č. p. 
175, 264 01 Sedlčany (nájemce bytu č. 8), které shodně žádají 
o povolení stavebních úprav s tím, že na vlastní náklady hod-
lají odstranit v koupelnách vanu a tuto nahradit sprchovým 
koutem, což obě žadatelky požadují v souvislosti s jejich zdra-
votním stavem (RM 28-502/2018-2022);
▪  Žádost o navýšení limitu nákladů na platy včetně ostatních 
osobních nákladů na rok 2019 pro Sportovní areály Sedlča-
ny, příspěvkovou organizaci, a to v kontextu Žádosti č. j.: MST 
21305/2019, která byla na Městský úřad Sedlčany doručena 
dne 4. listopadu 2019 (RM 28-503/2018-2022);
▪ hodnotící komisí navrhovaný výběr uchazeče SILVA PRO-
JEKT, s. r. o., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 1044/27, 767 01 
Kroměříž; IČO 29295033, který podal nejvýhodnější nabídku 
na vypracování veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Vypracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací ob-
vod Sedlčany – jih v rámci správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností Sedlčany“, za jednotkovou cenu 508,20 Kč/
ha s DPH, tj. za celkovou cenu ve výši 412.658,00 Kč s DPH 
(v souboru výroků usnesení RM 28-504/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla stanovit: 
▪ celkový počet zaměstnanců zařazených do organizač-
ních složek města Sedlčany na 25 zaměstnanců při naplnění 
23,1000 pracovních úvazků (RM 28-505/2018-2022).

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 28/2018-2022 DNE 13. LISTOPADU 2019



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 29/2018-2022 DNE 27. LISTOPADU 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 26 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 13. listopa-
du 2019 (RM č. 28/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 29-
506/2018-2022);
▪ předloženou nabídku na vypracování pro-
jektové dokumentace na akci pod názvem 
„VO od I/18 k zeměměřičskému úřadu“ (v 
souboru výroků usnesení RM 29-519/2018-
2022);
▪ předloženou nabídku na přechodné do-
pravní značení kruhového objezdu v ul. Zbe-
razská za cenu 310,00 Kč bez DPH za den 
(v souboru výroků usnesení RM 29-
520/2018-2022);
▪ předloženou nabídku na rekonstrukci roz-
vaděčů Čistírny odpadních vod Sedlčany za 
cenu 118.840,00 Kč bez DPH, předloženou 
správcem kanalizace, společností 1. SčV, 
a. s. (v souboru výroků usnesení RM 29-
521/2018-2022);
▪ předloženou nabídku na vybavení budo-
vy odbavovací haly č. p. 1367 Přestupního 
terminálu Sedlčany za cenu 176.334,76 Kč 
bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 
29-522/2018-2022);
▪ předloženou nabídku na provedené opra-
vy komunikací za cenu 168.346,99 Kč bez 
DPH (v souboru výroků usnesení RM 29-
523/2018-2022);
▪ předložené cenové nabídky na akci „Kli-
matizace serverovna č. p. 336“ a rozhodla 
o zadání prací firmě Stanislav Budil, IČO 
65597052, za cenu 33.200,00 Kč bez DPH (v 
souboru výroků usnesení RM 29-524/2018-
2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit: 
▪ předložený návrh rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2020. Rozpočet je koncipován 
na straně příjmů a výdajů v částce rovné 
239.314,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu před-
pokládá zapojení finančních rezerv ve výši 
14.300,00 tis. Kč (RM 29-507/2018-2022);
▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období 
let 2021-2022. Rozpočtový výhled je konci-
pován v částkách rovných v příjmové a výda-
jové části a svým obsahem zajišťuje běžné 
provozní výdaje a činnost města a organizací 
jim zřízených a finanční prostředky na opra-
vy, údržbu a rekonstrukce majetku města 
Sedlčany (RM 29-509/2018-2022);
▪ Smlouvu o zrušení a vypořádání podílové-

ho spoluvlastnictví“, uzavřenou mezi měs-
tem Sedlčany a fyzickou osobou, která se 
týká pozemků parc. č. 332/1, parc. č. 332/2 
a parc. č. 332/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany. 
V případě pozemku parc. č. 332/1 spo-
luvlastník město Sedlčany převede do vý-
lučného vlastnictví fyzické osoby podíl id. 
3/20 a tato fyzická osoba se tak stane výluč-
ným vlastníkem zmíněného pozemku parc. 
č. 332/1. V případě pozemků parc. č. 332/2 
a parc. č. 332/4 spoluvlastník (fyzická osoba) 
převede do vlastnictví města Sedlčany podíl 
id. 12/20 a město Sedlčany se tak stane vý-
lučným vlastníkem pozemků parc. č. 332/2 
a parc. č. 332/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 29-
511/2018-2022);
▪ prodej pozemků parc. č. 2970/8, druhem 
pozemku zastavěná plocha o výměře 6 m2 
a parc. č. 2970/7, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití zeleň o výmě-
ře 19 m2, vše  v k. ú. a obci Sedlčany, a to 
do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 
500,00 Kč/m2, tj. celkem 25 m2 za celkovou 
kupní cenu 12.500,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení RM 29-512/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
čany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, 
kterou se zároveň ke dni 31. prosince 2019 
ruší a v plném rozsahu nahrazuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplat-
ku ze psů (RM 29-525/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
čany č. 5/2019, kterou se stanoví místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství 
a kterou se zároveň ke dni 31. prosince 2019 
ruší a v plném rozsahu nahrazuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství (RM 
29-526/2018-2022);
▪ navržený program jednání 8. veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro 
toto volební období (2018 – 2022), které se 
bude konat v pondělí dne 16. prosince 2019 
v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 
28-528/2018-2022);
▪ delegovat kompetence Radě města Sedl-
čany k závěrečným změnám rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2019 a k uskutečnění Roz-
počtového opatření ve smyslu ustanovení 
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, bez omezení částky, 
pokud v závěru roku 2019 nastanou změny 

ve finančních vztazích k jinému rozpočtu 
v příjmové i výdajové části. Tímto se rozumí 
úprava v oblasti daňových příjmů a dotací 
ze státního rozpočtu, státních fondů, z roz-
počtu krajského zřízení a OP IROP (RM 29-
529/2018-2022);
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2020, 
a to dle kalkulace předložené provozovate-
lem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s., podle 
návrhu provozovatele, včetně časově limi-
tovaného snížení sazby (RM 29-531/2018-
2022). 
Rada města Sedlčany revokovala a nahra-
dila: 
▪ své usnesení zn.: RM 28-498/2018-2022 
přijaté dne 13. listopadu 2019, a to v části 
výroku, kterým byla stanovena výše příspěv-
ku příspěvkové organizaci Sportovní areály 
Sedlčany na rok 2020 v částce 1.000,00 tis. Kč 
na opravy (oprava a údržba sportovních zaří-
zení). Rada města Sedlčany uvedenou částku 
nahradila částkou ve výši 810,00 tis. Kč, která 
je tímto závazná pro rok 2020 (v souboru vý-
roků usnesení RM 29-508/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Rozpočtové opatření č. 6/2019, a to v pl-
ném rozsahu všech aktuálních a navržených 
rozpočtových změn. Předmětem tohoto 
opatření je navýšení příjmů a výdajů rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2019 o shodnou 
částku ve výši 314,00 tis. Kč. Příjmy i výdaje 
po provedené úpravě budou činit celkem 
292.182,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 
tohoto opatření do dříve schváleného roz-
počtu města Sedlčany na rok 2019 včetně 
dříve provedených rozpočtových změn 
bude vyrovnaný (RM 29-510/2018-2022);
▪ prodloužení doby trvání jednotlivých 
Smluv o poskytnutí ubytování v bytovém 
domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 
791, 264 01 Sedlčany, do dne 31. prosince 
2020, a to se všemi současnými uživateli 
ubytovacích jednotek a přístřeší dle před-
loženého seznamu žadatelů, u kterých je 
smluvní ujednání uzavřeno na dobu určitou 
do dne 31. prosince 2019. Nedílnou součás-
tí tohoto rozhodnutí je přiložený seznam ža-
datelů (RM 29-513/2018-2022);
▪ Žádost smluvního nájemce ze dne 20. 
listopadu 2019 na přidělení jiné ubytovací 
jednotky. Tímto bude pro rekonstrukci uvol-
něna v současné době užívaná byt. jednot-
ka č. 6/III. patro na adrese bytového domu 
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedl-
čany a nově přidělena do užívání ubytovací 
jednotka č. 11/III. patro (RM 29-514/2018-
2022);
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od I/18 k zeměměřičskému úřadu“ v ceně 
45.100,00 Kč bez DPH, od společnosti Krás-
nohorská elektro, s. r. o., IČO 26422310 
(v souboru výroků usnesení RM 29-
519/2018-2022);
▪ objednání přechodného dopravního 
značení kruhového objezdu v ul. Zberazská 
za cenu 310,00 Kč bez DPH od dodavatele 
Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199, a to na 
dobu do 30. dubna 2020 (v souboru výroků 
usnesení RM 29-520/2018-2022);
▪ objednat práce na realizaci rekonstrukce 
rozvaděčů Čistírny odpadních vod Sedlča-
ny správcem kanalizace, společností 1. SčV, 
a. s., za cenu 118.840,00 Kč bez DPH (v soubo-
ru výroků usnesení RM 29-521/2018-2022);
▪ objednat dodávku od firmy SLÁDEK 
GROUP, a. s.; IČO 46356886, na vybavení 
budovy odbavovací haly č. p. 1367 Přestup-
ního terminálu Sedlčany za cenu 176.334,76 
Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 
29-522/2018-2022);
▪ objednat dodávku díla – opravy komu-
nikací při autobusovém nádraží za cenu 
168.346,99 Kč bez DPH od firmy SLÁDEK 
GROUP, a. s.; IČO 46356886 (v souboru vý-
roků usnesení RM 29-523/2018-2022);
▪ Rozpočtové opatření č. 1/2019 MŠ, kte-
rým jsou navyšovány předpokládané ná-
klady a předpokládané výnosy příspěvkové 
organizace Mateřská škola Sedlčany, se síd-
lem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 
Sedlčany; IČO 70995058, a to o částku ve 
výši 207.000,00 Kč, původem vratky uhra-
zených záloh za energii objektů školy, která 
bude příspěvkovou organizací použita na 
nákup vybavení v rámci Centrálního pra-
coviště a dvou Odloučených pracovišť Ma-
teřské školy Sedlčany. Rozpočtové opatření 
nevyžaduje prostředky z rozpočtu města 

▪ uzavřít Smlouvu o poskytování služeb při 
provozu autobusového nádraží (Dopravní 
terminál Sedlčany), která je uzavírána s do-
pravcem, tj. se společností ARRIVA STŘED-
NÍ ČECHY, s. r. o., se sídlem Králův Dvůr, 
Pod Hájem č. p. 97, 267 01 Králův Dvůr; 
IČO 25620886, za účelem užívání objektu 
pro potřeby poskytování služeb (místnost 
řidičů), a to za podmínek ve Smlouvě uve-
dených (v souboru výroků usnesení RM 29-
515/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o dotaci / příspěvku na posky-
tování sociální služby, tedy činnosti nebo 
souboru činností podle zákona č. 108/2006 
Sb., zajišťujících pomoc a podporu oso-
bám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení na rok 2019 
– evidenční číslo dodatku poskytovatele: 
S-0530/SOC/2019/1; Středočeský kraj, se 
sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 
Praha 5; IČO 70891095. Předmětem úpravy 
smluvního ujednání je změna článku III. bod 
2 Smlouvy, kterým se mění celková maximál-
ní výše poskytnuté dotace z 1.004.200,00 
Kč na 1.119.300,00 Kč z důvodu přidělení 
dotace v druhém mimořádném termínu 
dotačního řízení pro rok 2019 (RM 29-
516/2018-2022);
▪ mimořádné pololetní odměny za výko-
ny a plnění úkolů v uplynulém období roku 
2019 pro jednatele obchodních společností 
založených městem Sedlčany a ředitele pří-
spěvkových organizací zřízených městem 
Sedlčany, a to podle dříve aplikovaných zá-
sad a podle návrhu mimořádných odměn za 
druhé pololetí roku 2019. Odměny budou 
vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc 
listopad 2019 (RM 29-517/2018-2022);
▪ objednání prací na akci pod názvem „VO 

Sedlčany (zřizovatele); (RM 29-530/2018-
2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby v souladu s příslušnými usta-
noveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, řádně zveřejnil na úřední desce Městské-
ho úřadu Sedlčany záměr města týkající se 
vypořádání podílového spoluvlastnictví po-
zemků parc. č. 332/1, parc. č. 332/2 a parc. 
č. 332/4 v k.ú. a obci Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 29-511/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby zamýšlený prodej pozemků parc. 
č. 2970/8, druhem pozemku zastavěná plo-
cha o výměře 6 m2 a parc. č. 2970/7, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití zeleň o výměře 19 m2, vše  v k. ú. 
a obci Sedlčany, do vlastnictví společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
řádně zveřejnil na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 29-512/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ na návrh Základní umělecké školy Sedlča-
ny, příspěvkové organizace, s prodejem pro 
výuku nevyhovujícího hudebního nástroje 
– akordeon Weltmaister serio (120 basů). 
Tento bude nahrazen vyhovujícím hudeb-
ním nástrojem Delicia Carmen 42 (RM 29-
518/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Sedlčany, které se bude konat 
v pondělí dne 16. prosince 2019 v čase od 
17:00 hod. ve Společenském sále Kultur-
ního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 29-
527/2018-2022).

Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 9 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 27. listopa-
du 2019 (RM č. 29/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 30-
532/2018-2022);
▪ výsledky auditu Metropolitního kamero-
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vého systému Sedlčany, který spolu s dopo-
ručeními pro město Sedlčany vyhotovil, a do 
pasportních listů sestavil, úkolem pověřený 
externí specialista, pan Václav Pištěk (RM 30-
538/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavřít „Dodatek č. 15 ke Smlouvě 
o užívání stožárů“, na základě kterého se 
mění čl. IV. „Doba užívání“ a čl. V. „Výše úhra-
dy“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 

1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem 
Sedlčany a uživatelem, se sídlem Sedlčany. 
Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových 
stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za 
účelem umístění reklamních tabulí se prodlu-
žuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2020 
do dne 31. prosince 2020 s podmínkou, že 
v případě požadavku ze strany města Sedlča-
ny na okamžité odstranění reklamních tabulí 
z důvodů legislativních i z jiných mimořád-



USNESENÍ 

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 30/2018-2022 DNE 4. PROSINCE 2019
ných důvodů, a to v době sjednaného užívání, 
budou reklamní tabule na náklady nájemce 
neprodleně odstraněny. Náhrada za užívání 
stožárů s účinností 1. ledna 2020 se stanoví 
ve výši 250,00 Kč/rok/stožár, to znamená, 
že roční nájemné činí 2.000,00 Kč (RM 30-
533/2018-2022);
▪ uzavřít Dodatek ke Smlouvě o provozo-
vání systému MIOS na území města Sedl-
čany, který bude uzavřen mezi městem 
Sedlčany a provozovatelem systému, jehož 
předmětem je prodloužení doby platnos-
ti původní Smlouvy ze dne 24. března 1999 
na provozování Městského informačního 
a orientačního systému (MIOS). Tímto Do-
datkem se prodlužuje platnost Smlouvy 
na dobu určitou, a to od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2029 (RM 30-534/2018-2022);
▪ zapojení a využití Investičního fondu pří-
spěvkové organizace ve výši 126.607,00 Kč, 
a to na základě Žádosti jednající, paní Zdeňky 
Malíčkové, ředitelky Školní jídelny 2. Základní 
školy Sedlčany, příspěvkové organizace (RM 
30-536/2018-2022);
▪ návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo na investiční akci Městský park Sedlča-

ny. Uzavřením tohoto Dodatku se na základě 
Změnového listu č. 1. definují neprovedené 
práce v hodnotě 1.035.980,11 Kč bez DPH 
a dále provedené práce nad rámec smluvní-
ho závazku ve výši 615.419,91 Kč bez DPH. 
Celková změna zahrnuje snížení hodnoty díla, 
která činí 420.560,20 Kč bez DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 30-537/2018-2022);
▪ v rámci podpory přípravy občanské spo-
lečnosti na mimořádné situace vydat pro 
pana Viktora Němce, dlouholetého člena 
a starostu SDH II Sedlčany, dokument o po-
věření starosty města Sedlčany k provádění 
instruktážní, přednáškové a jiné osvětové čin-
nosti se zaměřením na připravenost, základní 
dovednosti a prevenci dětí a mládeže v ob-
lasti kompetencí hasičského sboru a za tímto 
účelem jej vybavit průkazem statutu pověře-
né osoby městem Sedlčany k této činnosti, 
prováděné zejména v prostředí základních 
a středních škol (RM 30-540/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s tím, aby žadatel, společnost BES, 
s. r. o. se sídlem Benešov, Sukova č. p. 
625, 256 01 Benešov, realizovala stavbu 
s názvem „Rekonstrukce linky na drcení ka-

meniva 185 t/h“ v lomu na Štilečku. Ten-
to souhlas je vydáván za předpokladu, že 
stavba bude provedena podle zpracované 
a odsouhlasené projektové dokumentace, 
přičemž budou dodrženy veškeré podmínky 
stanovené povolovacím správním orgánem 
a dotčenými orgány týkající se ochrany život-
ního prostředí a ochrany obyvatel sousedních 
obcí před škodlivými vlivy (RM 30-535/2018-
2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitel-
stvu města Sedlčany schválit: 
▪ podle ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, poskytnout mimořádnou 
odměnu ve výši 12 % ze součtu všech mě-
síčních odměn za rok, které za výkon funk-
ce na základě ustanovení § 73 uvedeného 
zákona uvolněným členům zastupitelstva 
náleží, tj. panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, sta-
rostovi města Sedlčany a panu Mgr. Zdeňku 
Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, 
za jejich aktivity ve prospěch obce vykonané 
konkrétními činnostmi nad rámec povinnos-
tí vyplývajících z výkonu jejich funkce (RM 
30-539/2018-2022).
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Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 20 usnesení, resp. specifických roz-
hodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vě-
domí:
▪ zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. za-
sedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se 
konalo dne 14. října 2019, doplněnou o aktu-
alizaci plnění usnesení z 6. zasedání Zastupi-
telstva města Sedlčany ze dne  23. září 2019, 
s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu 
bez připomínek (usnesení 114/2018-2022);
▪ předloženou a doplněnou zprávu panem 
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou 
města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady 
města Sedlčany za uplynulé období v intervalu 
dní 15. října až 16. prosince 2019, ve kterém 
se v termínu dne 16. října, 30. října, 13. lis-
topadu, 27. listopadu a dne 4. prosince 2019 
konala řádná zasedání tohoto orgánu města 
Sedlčany (usnesení 115/2018-2022);
▪ plnění úkolu vyplývajícího z veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Sedlčany z usnesení 
zn. ZM 80/2018-2022 ve věci financování in-
vestičního záměru města Sedlčany – Aquapark 

Sedlčany (Studie Finančního výboru ZM; Ma-
tematický model financování) spolu s doplňu-
jícím vysvětlením pana Ing. Františka Hodyse, 
předsedy FV ZM (usnesení 122/2018-2022);
▪ předaný a doplněný soubor informací 
o plnění usnesení ZM č. 110/2018-2022, ZM 
111/2018-2022 a ZM č. 112/2018-2022 ve 
věci ochrany dětí a mládeže před sociálně pa-
tologickými jevy (usnesení 128/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ souhrnnou cenu vodného a stočného pro 
rok 2020 je ve výši 83,25 Kč/m3 včetně DPH 
(od 1. ledna do 30. dubna 2020); (soubor vý-
roků usnesení 116/2018-2022);
▪ souhrnnou cenu vodného a stočného pro 
rok 2020 je ve výši 79,63 Kč/m3 včetně DPH 
(od 1. května do 31. prosince 2020; sní-
žení sazby DPH); (soubor výroků usnesení 
116/2018-2022);
▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2020. Rozpočet je koncipován na straně 
příjmů a výdajů v částce rovné 239 314 tis. Kč. 
Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finanč-
ních rezerv ve výši 14 300 tis. Kč (usnesení 
119/2018-2022); 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2020. 
Určená výše odpisů dlouhodobého majetku 
je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouho-
dobého majetku a přílohy č. 1 Kategorizace 
dlouhodobého majetku a zařazení do účetních 
odpisových skupin vycházejících z Klasifikace 
produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl 
„CZ-CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný 
(usnesení 120/2018-2022);
▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období 
let 2021-2022. Rozpočtový výhled je koncipo-
ván v částkách rovných v příjmové a výdajové 
části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní 
výdaje a činnost města a organizací jim zříze-
ných a finanční prostředky na opravy, údrž-
bu a rekonstrukce majetku města (usnesení 
121/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 
č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, kterou 
se zároveň ruší obecně závazná vyhláška měs-
ta Sedlčany č. 4/2010, o místním poplatku ze 
psů, schválená souborem usnesení Zastupitel-
stva města Sedlčany ze dne 13. prosince 2010, 
označeným č. 29 (v souboru výroků usnesení 
123/2018-2022);



▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 
č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 
za užívání veřejného prostranství a kterou se 
zároveň ruší obecně závazná vyhláška města 
Sedlčany č. 5/2010, o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství schválená soubo-
rem usnesení Zastupitelstva města Sedlčany 
ze dne 13. prosince 2010, označeným č. 29; 
(v souboru výroků usnesení 124/2018-2022);
▪ aktualizovaný Plán rozvoje sportu města 
Sedlčany na období 2019 – 2030 (Změna 
č. 1), kterým je s účinností dne 17. prosince 
2019 nahrazen původní dokument Plán roz-
voje sportu města Sedlčany na období 2018 
– 2030, který byl schválen usnesením Za-
stupitelstva města Sedlčany č. 267a/2014-
2018 dne 23. července 2018 (usnesení 
125/2018-2022); 
▪ Smlouvu o zrušení a vypořádání podí-
lového spoluvlastnictví, uzavřenou mezi 
městem Sedlčany a fyzickou osobou, trvale 
bytem Osečany, 264 01 Sedlčany, která se 
týká pozemků parc. č. 332/1, parc. č. 332/2 
a parc. č. 332/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
s tím, že v případě pozemku parc. č. 332/1 
spoluvlastník město Sedlčany převede do 
výlučného vlastnictví fyzické osoby spo-
luvlastnický podíl id. 3/20 a tato osoba se 
tak stane výlučným vlastníkem zmíněného 
pozemku parc. č. 332/1. V případě pozemků 
parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4 podílový spo-
luvlastník převede do vlastnictví města Sedl-
čany spoluvlastnický podíl id. 12/20 a město 
Sedlčany se tak stane výlučným vlastníkem 
pozemků parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 126/2018-
2022);
▪ prodej pozemků parc. č. 2970/8, druhem 
pozemku zastavěná plocha o výměře 6 m2 
a parc. č. 2970/7, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití zeleň o výmě-
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ře 19 m2, vše  v k. ú. a obci Sedlčany, a to 
do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce,  
a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 
500,00 Kč/m2, tj. 25 m2 za celkovou kupní 
cenu 12 500,00 Kč (v souboru výroků usne-
sení 127/2018-2022);
▪ podle ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, mimořádnou odměnu ve 
výši 1,5 násobku měsíční odměny, která za 
výkon funkce na základě ustanovení § 73 
uvedeného zákona uvolněnému členu za-
stupitelstva náleží, a to panu Ing. Miroslavu 
Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, za jeho 
aktivity ve prospěch obce vykonané konkrét-
ními činnostmi nad rámec povinností vyplý-
vajících z výkonu funkce starosty, tj.: 
- definování podmínek pro uložení konta-
minované zeminy; relace přepravy nákladu 
a vytíženosti vozidel při investiční akci LAS 
Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory;
- autorství modelu poptávkového řízení na 
snížení vícenákladů vyčíslených smluvním 
zhotovitelem akce, které po právním a věc-
ném projednání v konečném důsledku před-
stavuje úsporu 3,3 mil. Kč z rozpočtu města 
Sedlčany na akci LAS Taverny – umělé dráhy, 
povrchy, sektory;
- výběr vhodných dřevin náhradní výsad-
by do půdních podmínek lokalit městské 
zástavby Sedlčany a místních částí venkov-
ského charakteru v roce 2019 se znalostí 
dendrologie, půdních podmínek lokality 
a specifik stanoviště (trvanlivost dřevin a za-
jištění růstových podmínek; výluka dřívější-
ho úhynu); (usnesení 130/2018-2022);
▪ podle ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, mimořádnou odměnu ve výši 1,5 ná-
sobku měsíční odměny, která za výkon funkce 
na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona 
uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to 
panu Mgr. Zdeňkovi Šimečkovi, místostarosto-
vi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch 
obce vykonané nad rámec povinností vyplýva-
jících z výkonu funkce místostarosty, tj.:
- nové prvky právního postupu rozhodné 
v urychlení a návratu zhotovitele investiční 
akce pod názvem LAS Taverny – umělé dráhy, 
povrchy, sektory na staveniště k výkonu sjed-
naných smluvních podmínek na zhotovení 
díla; prevence rozhodování před soudním ří-
zením;
- aktivity na kontrolních dnech a prohlídkách 
stavenišť na rozsáhlých investičních akcích (ze-

jména „LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, 
sektory“; „Přístavba 2. základní školy Propoje-
ní, Sedlčany“);
- významný podíl na zajištění kvality vybavení 
učeben základní školy nábytkem, potřebami 
pro výuku a školními pomůckami;
- odborný podíl na rozvojových projektech 
a záměrech města Sedlčany v oblasti sportu 
a volnočasových aktivit, prevence negativních 
jevů; vybavenost vhodnými prvky (usnesení 
131/2018-2022);
▪ aby počínaje dnem 1. ledna 2020 pobírali 
členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši 
6.600,00 Kč/měsíc; předsedové výborů Zastu-
pitelstva města Sedlčany, předsedové komisí 
Rady města Sedlčany a předsedové zvláštních 
orgánů města, kteří jsou zastupiteli města od-
měnu ve výši 2.500,00 Kč/měsíc; zastupitelé, 
kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí 
nebo členy zvláštního orgánu odměnu ve výši 
1.750,00 Kč/měsíc; členové zastupitelstva, 
kteří nemají žádných dalších funkcí (rozumí 
se funkce členů výboru, komise nebo člena 
zvláštního orgánu) odměnu ve výši 1.200,00 
Kč/měsíc (usnesení 132/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlásilo:
▪ postupem podle příslušných ustanovení 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů, Program města Sedlčany na 
podporu kvality životního prostředí v rozpoč-
tovém období 2020 „Podpora výstavby do-
movních čistíren odpadních vod“ (v souboru 
výroků usnesení 117/2018-2022);
▪ Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnu-
tí podpory (Výzva ŽP č. 1/2020) na „Výstavbu 
domovních čistíren odpadních vod“ (v sou-
boru výroků usnesení 117/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo:
▪ podle návrhu starosty města Sedlčany 
a doporučení Rady města Sedlčany, a to 
s využitím ustanovení § 35 a dále § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pra-
vidla pro poskytování podpory na „Výstavbu 
domovních čistíren odpadních vod“, která 
upravují základní přístupy k Žádostem o po-
skytnutí podpory z rozpočtu města Sedlča-
ny na rok 2020 (v souboru výroků usnesení 
117/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ zajistit provádění Programu města Sedlčany 
na podporu kvality životního prostředí v roz-
počtovém období 2020 „Podpora výstavby do-
movních čistíren odpadních vod“ (v souboru 
výroků usnesení 117/2018-2022).

KLUB DŮCHODCŮ 
SEDLČANY INFORMUJE 

A ZVE ZÁJEMCE 
O ČLENSTVÍ

Klub důchodců Sedlčany informuje zá-
jemce o členství (aktivní seniory města), 
že na rok 2020 je již k dispozici rozvrhový 
plán termínů schůzek. V lednu jsou ter-
míny schůzek 13. a 27.                       

Kontaktními osobami k poskytnutí bliž-
ších informací jsou: p. Jaroslava Pekár-
ková, tel.: 318 660 079, p. Květa Černá, 
tel.: 728 670 434. 



USNESENÍ / ŠKOLSTVÍ

Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo:
▪ Radu města Sedlčany a příslušné orgány sa-
mosprávy (Městský úřad Sedlčany) k výkonu 
kompetencí založených dokumentací k Progra-
mu města Sedlčany na podporu kvality život-
ního prostředí v rozpočtovém období 2020, 
o které bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
117/2018-2022);
▪ Radu města Sedlčany k závěrečným změ-
nám rozpočtu na rok 2019 a uskutečnění roz-
počtového opatření, ve smyslu § 16 zákona 

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 16. PROSINCE 2019

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, bez omezení částky, pokud v závěru roku 
nastanou změny ve finančních vztazích k jiné-
mu rozpočtu v příjmové i výdajové části. Tímto 
se rozumí úprava v oblasti daňových příjmů 
a dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, 
z rozpočtu kraje a OP IROP (usnesení 
118/2018-2022). 
Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo po-
děkování:
▪ Hasičskému záchrannému sboru Středočes-

kého kraje a spolupracujícím útvarům, výjez-
dové jednotce města Sedlčany a výjezdovým 
jednotkám Sborů dobrovolných hasičů Libíň, 
Dublovice, Jesenice, Kosova Hora, Křečovice, 
Nalžovice, Osečany a Vysoký Chlumec za obě-
tavost a nasazení při likvidaci požáru elektro-
odpadu v areálu Kovošrotu v Sedlčanech ve 
dnech 14. – 16. prosince 2019. Poděkování 
náleží rovněž Policii České republiky, Městské 
policii Sedlčany a všem dalším, kteří se podíleli 
na zajištění lokality požáru a zásobování zasa-
hujících hasičů (usnesení 133/2018-2022).

SÁZÍME BUDOUCNOST – PROJEKT 1. ZŠ SEDLČANY
Pokud čtenáři Radnice viděli v sobotu 

30. 11. 2019 v prostoru krásné vycházkové 
trasy /polní cesta směřující od sedlčanské 
vodárny na spojnici silnice Doubravice- 
Oříkov/ stále se přesouvající skupinu osob, 
nemýlili se. Byli jimi žáci, rodiče, učitelé 
1. ZŠ Sedlčany i veřejnost. V chladném 
a zamračeném ránu se tato parta odhod-
laných lidí sešla proto, aby oživila tuto 
osamocenou cestu výsadbou 25 stromků 
třešní ptačích.  Zapojili se tak do prospěš-
né celonárodní akce „SÁZÍME BUDOUC-
NOST“, jejímž cílem je přispět ke zlepšení 
stavu našeho životního prostředí vysazo-
váním nových stromů. Svou praktickou čin-
ností navázali na páteční celoškolní projekt 
žáků 1. ZŠ zaměřený na význam stromů 
a zeleně- jakožto důležitých krajinných 
prvků.

 Jestli si myslíte, že zasadit stromek je zá-
ležitostí několika minut, hluboce se mýlíte. O tom se na vlastní kůži přesvědčila skupina 

čítající asi 50 osob. Pod odborným vedením 
pana Čihuly  se velcí i malí, dospělí i děti, 
pustili s nadšením do práce.

 Samotné vyhloubení jam pro nové třeš-
ně zajistili pracovníci Technických služeb 
Sedlčany, ale i tak čekala na odhodlané 
účastníky přemíra práce. Vzrostlé třešně 
nejprve umístili do předem připravených 
jam, a aby práce rychleji ubývala, tak někte-
ří účastníci stromky sázeli, další ke každému 
z nich palicí zatloukali 3 dřevěné kůly, jiní 
tyto kůly v horní části spojovali opět dřevě-
nými spojkami a látkovými pásky vystřeďo-
vali, další obalovali kmeny stromků jutou, 
jiní rozměřovali a stříhali umělou síťovinou, 
kterou ti poslední upevňovali kolem kůlů, 
aby chránila nově zasazené stromky před 
poškozením lesní zvěří.

Počasí zrána této odhodlané skupině 

opravdu nepřálo. Foukal mrazivý vítr, chvíli 
dokonce sněžilo, ale když kolem poledního 
vysvitlo slunce a práce byla hotova, mnozí 
spokojeně, někteří i s hrdostí pohlédli na 
výsledek svého díla.   Polní cesta již nepů-
sobila osamoceně. Podél ní se hrdě tyčila 
nově vzniklá alej tvořená 25 vzrostlými třeš-
ňovými stromy. Pohled na ni byl úchvatný. 

A tak nezbývá než poděkovat městu Sedl-
čany za poskytnutí pozemku, Technickým 
službám za vyhloubení jam a za další péči/
hlavně zalévání/o alej, ale především všem 
zúčastněným, které neodradilo ani špatné 
počasí a přišli, aby pomohli zkrášlit jednu 
opuštěnou cestu.

Největší dík však patří organizátorovi celé 
akce, panu učiteli 1. ZŠ, Tomáši Hellerovi.  
Tome, děkujeme! A doufáme, že v sázení 
stromů budeme moci pokračovat.

Za 1. ZŠ Sedlčany Blanka Čížková



OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ

OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ MĚSTA ZA ROK 2019

Luboš HANUS, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 
juniorský mistr České republiky, Evropy i světa pro rok 2019

Michaela ZELENKOVÁ, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní 
aerobik, stříbrná medaile v kategorii týmů na MS a MČR, bronzová 
medaile na ME

Kateřina KADLECOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní 
aerobik, stříbrná medaile v kategorii týmů na MS a MČR, bronzová 
medaile na ME

Tereza MILETIČOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní 
aerobik, 5x vítězství na republikových soutěžích v kategorii sólo 
a dvojice

Josef KLÍMA, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 5. místo 
na ME juniorů, 7. místo na MS juniorů, držitel národního rekordu 
ve dřepu

Johana VANČUROVÁ, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový troj-
boj, 3. místo na MČR v benčpresu v kategorii žen do 72 kg

Patrik HAVLICE, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 
2. místo na MČR v klasickém benčpresu, účastník ME v klasickém 
silovém trojboji v Litvě

Marek VÁVRA, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 1.místo 
na MČR a 7. místo na MS v silovém trojboji

Kateřina ŠUPÍKOVÁ, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 
2. místo na MČR v klasickém benčpresu v kategorii juniorek do 63 kg

Lukáš NOVOTNÝ, TJ TATRAN Sedlčany, rychlostní kanoistika, 
2. místo MČR na K2 a člen juniorské reprezentace

Radek VALSA, TJ TATRAN Sedlčany, rychlostní kanoistika, 1. místo 
na MČR na K1 a K2, 5. místo v závodě olympijských nadějí na K2, 
člen juniorské reprezentace

Veronika VALSOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. a 3. místo 
na MČR, 3x 1. místo, 2x 2. místo a 4x 3. místo v Českém poháru, 
2. místo na MČR na 3000 m

Jan PUDIL, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. místo a 2x 3. místo 
v Českém poháru 

Barbora KADLEČKOVÁ, TJ TATRAN 
Sedlčany, kanoistika, 2. a 3. místo 
na MČR, 4x 2. místo a 2x a 3. místo v Čes-
kém poháru

Adam ŘEZÁČ, TJ TATRAN Sedlčany, kano-
istika, 2x 1. místo, 2. místo a 5x 3. místo 
na MČR, 5x 1. místo v Českém poháru, 4x 
2. místo v Českém poháru

Vítek HOUDA, TJ TATRAN Sedlčany, kano-
istika, 2x 2. místo a 2x 3. místo v Českém 
poháru

Vlaďka PUDILOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, 
kanoistika, 2x účast ve finále závodu OH 
nadějí - Bratislava, Mistr ČR 2019

Julie HAVLOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, 
kanoistika, 2. a 3. místo v Českém po-
háru, 2. místo na MČR na krátké tratě 

Anežka HESOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. místo a 2x 3. 
místo v Českém poháru, 2x 3. místo na MČR na krátké tratě

Julie KŘIVSKÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3x 3. místo v Čes-
kém poháru

Matylda BEDNÁŘOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2x 2. mís-
to a 3x 3. místo v Českém poháru, 3. místo na MČR 

Barbora BARTÁKOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, lední hokej, 3. místo 
na mistrovství Evropy  v hokeji žen - reprezentace ČR WU16, mis-
trině extraligy za sezoně 2018/2019 , 2. místo v turnaji žen Euro 
Hockey Tour - reprezentace ČR WU18

Denisa HABARTOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, lední hokej, obránkyně 
české reprezentace žen do 16 let, odehráno 21 zápasů, 3. místo na 
ME žen ČR-U16, Mistr Extraligy žen v dresu HC Příbram

Jana NEDVÍDKOVÁ, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentantka 
ČR ragby - mezinárodní utkání

Robert TREFNÝ, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentant ČR rag-
by - mezinárodní utkání

Václav CALTA, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentant ČR ragby 
- mezinárodní utkání

Jan ŽÍŽALA, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentant U20 ČR ra-
gby - mezinárodní utkání

Ivan ANDRUŠÍK, Sportovně střelecký klub Sedlčany, sportovní 
střelba, 5. a 6. místo na Mezinárodním mistrovství veteránů ve 
sportovní střelbě, MČR ze vzduchových zbraní 2. a 3. místo

Radek ANDRUŠÍK, Downhill (cyklistická MTB disciplína), MČR ju-
nioři/hobby 3. místo

Jiřina ŠINOGLOVÁ, Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Sedlčany, 
plaketa Jiřího Syllaby, ocenění za dlouholetou práci a činnost ve 
spolku diabetiků

Květoslava TRUHELKOVÁ, Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek 
Sedlčany, plaketa Jiřího Syllaby, ocenění za dlouholetou práci 
a činnost ve spolku diabetiků



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

Od 3. ledna můžete v Městské knihovně 
navštívit výstavu „Fotoflegmatici Sedlčany 
podvanácté”. Slavnostní vernisáž se usku-
teční v sobotu 4. ledna od 16 hod.

LEDEN 2020

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

do 10.1. VÝSTAVA „REGIONÁLNÍ BETLÉMY”
od 16.1. - 28.2. VÝSTAVA „OTA JANEČEK - NEJEN VE SLABIKÁŘI”
od 3.1. - 5.2. VÝSTAVA „FOTOFLEGMATICI SEDLČANY PODVANÁCTÉ”
od 7.1. VÝSTAVA „OBRAZY ČESKÉ KRAJINY”

PO 20.1. od 10 hod. ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
PO 20.1. od 17.30 a 20 hod. PARTIČKA
ST 22.1. od 17 hod.  HAJÁNEK
ČT 23.1. od 18 hod. NORSKÉ LOFOTY - PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
ČT 23.1. od 19.30 hod. MADAME RUBINSTEIN
PÁ 24.1. od 15 hod. VYPRÁVĚNKY O ZVÍŘÁTKÁCH
PÁ 24.1. od 18 hod. ŠIKOVNÉ RUCE
PÁ 24.1. od 20 hod. REBELKY
SO 25.1. od 10 hod. ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
SO 25.1. od 20 hod. PRAŽSKÉ ORGIE
NE 26.1. od 15 hod. OBUŠKU Z PYTLE VEN
ÚT 28.1. od 19.30 hod. PETR KOLÁŘ
ST 29.1. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 29.1. od 18 hod. POSEDLÍ DAKAREM
ČT 30.1. od 19.30 hod. LOSOS V KALUŽI
ČT 30.1. od 20 hod. ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA
PÁ 31.1. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY - ZVÍŘATA NA PALUBĚ
PÁ 31.1. od 15 hod. STELA A 16 HUSKYŮ
PÁ 31.1. od 20 hod. YAO 

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

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

....................... BESEDA, PROJEKCE, SHOW

................................................. LISTOVÁNÍ

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

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

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

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

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

....................................... ZÁBAVNÁ SHOW

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

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

........................... PŘEDPLATNÉ - DIVADLO 

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

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

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

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

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

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

PO 13.1. od 10 hod. EMIL JE KAMARÁD
ST 15.1. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 16.1. od 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY OTA JANEČEK - NEJEN VE SLABIKÁŘI
ČT 16.1. od 19.30 hod. VZHŮRU DOLŮ!
PÁ 17.1. od 15 hod.  ABY SE DĚTI DIVILY
PÁ 17.1. od 18 hod. ZEMŘÍT PRO DESIGN
PÁ 17.1. od 20 hod. RYBÁŘSKÝ PLES
PÁ 17.1. od 20 hod. BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
SO 18.1. od 20 hod. BEZSTAROSTNÁ DÍVKA

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

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

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

................. DIVADLO (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

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

............................................... PROMÍTÁNÍ

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

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

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

PO 6.1. od 19.30 hod. SPIRITUÁL KVINTET
ÚT 7.1. od 19.30 hod. MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
ST 8.1. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 9.1. od 20 hod. PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
PÁ 10.1. od 15 hod. POVÍDEJ POHÁDKU
PÁ 10.1. od 18 hod.  PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V ROCE 2020
PÁ 10.1. od 19.30 hod.  PLES TANEČNÍCH
PÁ 10.1. od 20 hod. THE PERFECT KISS
SO 11.1. od 9 hod. TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD (sraz u kašny  na nám. T.G.M.)
SO 11.1. od 20 hod. RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
NE 12.1. od 15 hod. TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

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

.... PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST 1.1. od 13 hod. NOVOROČNÍ POCHOD (sraz u KDJS)
PÁ 3.1. od 15 hod. HRAVÉ ODPOLEDNE S VENDULKOU
SO 4.1. od 15 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOFLEGMATICI

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

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

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



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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Čvrtek 16. ledna od 19.30 hod.
DIVADLO (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

Prvním dárkem z letošního Dárkového balíčku, který letos 
rozbalíme, bude divadelní představení, kterým autor Jakub 

Zindulka navázal na úspěšnou hru „Zmýlená platí“. Je to zcela 
nová komedie

VZHŮRU DOLŮ!
Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého pů-
vodu rozhodne hledat téma a velkou roli pro svůj comeback 
na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné cha-
loupce na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka nebo její 
producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích přijíždějí? 
Zblázní se z bláznění naší divy všichni přítomní? Koho vystře-
lí vzhůru a koho srazí 
dolů? Odpovědi a po-
řádnou dávku humoru 
najdou diváci v této 
nejnovější inscenaci!
Hrají: Dana Homolová, 
Milena Steinmasslová, 
Aneta Krejčíková a Ja-
kub Zindulka.

Vstupné: 290,- Kč.  
Délka představení 

cca 90 minut 
+ přestávka

Úterý 7. ledna od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Do koncertního sálu Vás zveme na další pořad z Předplatitel-
ského cyklu slova, hudby a poezie

MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Tento pořad je koncipován jako zábavný a poučný dialog 
z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu vystupují po-
pulární herci, kteří se s diváky podělí o své zážitky a historky. 
K nám do Sedlčan má přijet zkušený a oblíbený herec s velkou 
zkušeností –  JAN KAČER. Partnerem na jevišti mu bude produ-
cent a herec KAREL SOUKUP. Pořad existuje ve více personál-
ních obsazeních – takže možná bude v budoucnu i pokračovaní 
– např. s Ivanem VYSKOČILEM, Valerií ZAWADSKOU či Ernesto 
ČEKANEM.

Vstupné: 220,- Kč. 
Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

ZÁBAVNÁ SHOW

V divadelním sále se uskuteční – a to hned dvakrát – úspěšná show

PARTIČKA
A bude to moc krutě přísná show! Ale hlavně hromada legrace. Jak scénky této pove-
dené „partičky“ dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro 
samotné aktéry, ale i pro publikum. Bez něj by to prostě nebyla Partička! A jak takové 
trápení bavičů vypadá? Nevěříte, že se jedná o opravdovou improvizaci? Chcete se 
i Vy stát součástí některé z her? Na geniální Geňovu párty však může přijít i Váš ná-
pad! A nebo se někdo z přítomných diváků stane našim spojencem a pohlídá třeba 
právě Ríšu v zákulisí před párty! Kdo bude nespokojený režisér? Na to vše a mnoho 
dalšího najdete odpověď na vystoupení Partičky!
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Michal Suchánek, Richard Gen-
zer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík 
vždy všechny rozesmějí.

Vstupenky prodává výhradně TICKETSTREAM – cena je 480,- Kč. 
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Pondělí 20. ledna od 17.30 hod. a 20 hod.
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PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční další představení z předplati-
telského cyklu divadla. Tentokráte uvádíme hru Johna Mista

MADAME RUBINSTEIN
Malovali ji Salvador Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které pa-
třily Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Ru-
binstein byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla 
na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné 
tlachání, byla prostoře-
ká a firmu řídila pevnou 
rukou do posledního 
dechu. Jediné oslovení, 
které připouštěla, bylo 
Madame.
Osoby a obsazení: He-
lena Rubinstein - Dana 
Syslová, Elizabeth Arden 
- Milena Steinmasslová, 
Patrick O’Higgins - Jiří 
Hána

Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení je 
cca 95 minut + pře-

stávka.

Čvrtek 23. ledna od 19.30 hod.

Neděle 26. ledna od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili klasickou pohádku 
na motivy K.J.Erbena, ale tentokrát v muzikálovém podání

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném 
životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká 
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. 
Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka 
snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička 
hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stih-
ne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si 
všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací 
je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Úterý 28. ledna od 19.30 hod.
KONCERT

Po delší době se na sedlčanské jeviště vrací
úspěšný a populární zpěvák

PETR KOLÁŘ
Tentokrát máme tu čest uvést premiéru koncertu - Akustický 
komorní recitál  “ACOUSTICS“. Zpěvák vystoupí za doprovodu 
malé hudební skupiny – tria. Uslyšíme jeho starší osvědčené 
hity a také novější skladby, které na svoji slávu teprve čekají.

Vstupné: 290 Kč. 
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Středa 29. ledna od 18 hod.
BESEDA, PROJEKCE, SHOW

V sále sedlčanského divadla se uskuteční již téměř tradiční 
sportovně a motoristicky laděná akce 

POSEDLÍ DAKAREM
Zažijte Dakar 2020 s Martinem Macíkem a Janem Brabcem 
z týmu Big Shock Racing. Neuvěřitelné příhody, nezveřejněné 
„onboardy“ z kritických míst, informace ze zákulisí. Připravte 
se na pořádnou dávku adrenalinu, svérázný humor a záběry, 
ze kterých mrazí. Bezprostředně po návratu českých jezdců 
z nejnáročnějšího motoristického závodu na světě.   

Vstupné: 50 Kč. 
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DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
POKÁČ (koncert), RIGOLETTO (divadlo), DURHAM ORCHESTRA - USA (koncert), KRÁS(K)A NA SCÉ-
NĚ (divadlo), PETRA ŠPALKOVÁ (večer poezie), VESELÉ VELIKONOCE (pohádka), CAVEMAN (divadlo), 
SAMSON A JEHO PARTA (koncert), J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad), HOUSLE (divadlo UNGELT), 
VĚRA MARTINOVÁ (koncert)...

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ÚNOR 2020

ST 5.2. TALK SHOW JOSEFA DVOŘÁKA
 Zábavný pořad - Dárkový balíček KDJS 

ÚT 11.2. DVA NAHATÝ CHLAPI 
Divadlo – Dárkový balíček KDJS 

NE 16.2. O SNĚHURCE                  Pořad pro děti a rodiče

ÚT 18.2. MISS DIETRICH LITUJE                Divadlo  (UNGELT)

NE 23.2. MALINA BROTHERS  
                – 10 let na podiu Tour 2020                   Koncert

PO 24.2. TANČÍRNA                    Travesti show

První výstava roku 2020 se jmenuje

OBRAZY ČESKÉ KRAJINY
Svá díla bude vystavovat sedlčanský amatérský výtvarník

ZDENĚK ŠŤOVÍČEK.
Po deseti letech se opět představí se svými obrazy a výtvarný-
mi díly návštěvníkům KDJS. Je to jeho pátá samostatná výstava 
a všechny byly zrealizovány právě v KDJS. Vystavoval i na něko-
lika společných výstavách malířů, a také jako „host“ svých přá-
tel - výtvarníků. Přijďte se potěšit krásou české krajiny – tak jak 
o obsahu výstavy napovídá její název. Výstava bude zájemcům 
k dispozici od 7. ledna 2020.

Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při 
každé večerní kulturní akci.

VÝSTAVA

 
 
 

     Taneční škola 
Vás zve na kurz 

 

Začínáme 19. 1. 2020 
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz navazuje na výuku latinsko-amerických tanců  
ze základní úrovně kurzu Lady Latino.  

Je tedy určen všem slečnám a dámám, které se chtějí naučit nové 
pokročilejší figury a zdokonalit svůj taneční projev. 

Termín konání: neděle 17:00 – 18:00 hodin 
Cena kurzovného za osobu: 1.000,- Kč 

Kurz obsahuje 10 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte si užít skvělou atmosféru a radost z pohybu. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

       Taneční škola 
Vás zve na 

 

 
Začínáme 19. 1. 2020 

v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz je určen absolventům základního kurzu a všem mírně pokročilým 
tanečníkům bez rozdílu věku. 

Budeme se věnovat zdokonalování techniky, výuce nových tanců 
a pokročilejších variací. 

Termín konání: neděle 19:00 – 20:45 hodin 
Cena kurzovného za celý pár: 2.000,- Kč 

Kurz obsahuje 10 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte se přesvědčit, že tančit může opravdu každý. 

Těšíme se na Vás! 
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Termín konání: neděle 19:00 – 20:45 hodin 
Cena kurzovného za celý pár: 2.000,- Kč 

Kurz obsahuje 10 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte se přesvědčit, že tančit může opravdu každý. 

Těšíme se na Vás! 



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2020

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 10. ledna ve 20 hod.

THE PERFECT KISS 
film USA – romantická komedie (2019), rež., T. Adams, 83 min. 

Jediný polibek může změnit celý váš život... Každý člověk hle-
dá štěstí, ale když už vám táhne na třicet  a pořád žijete u ro-
dičů, kteří s vámi jednají  jako s dítětem, ztratili jste práci 
pak hledáte ještě intenzivněji. Hrají L. Vondráčková, L. Komorowska, 
S. Gendrom, S. Osman a další.      Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.  

sobota 11. ledna ve 20 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW 
film USA/GB – akční (2019), rež. D. Leitch, 136 min. 

Co spojuje americkou mlátičku Hobbse a elegantního brit-
ského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kte-
rého by sami zastavit nedokázali. D. Johnson a J. Statham 
řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.  
                                      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 31. ledna ve 20 hod. 

YAO 
film Francie – drama (2019), rež P. Godeau, 104 min.  

Třináctiletý Yao žije ve vesnici na severu Senegalu a je ochotný 
udělat vše pro to, aby se mohl setkat se svým hrdinou, kterým 
je Seydou Tall, slavný francouzský herec, pozvaný do Dakaru, aby 
představil svou novou knihu a po prvé navštívil zemi, ze které 
pochází. Aby si mladý Yao splnil svůj sen, naplánuje útěk a sám 
překoná 387 kilometrů, které ho dělí od hlavního města. Herec je 
dojatý jeho odhodlaností a rozhodne se doprovodit chlapce zpět 
domů. Na prašných a nejistých senegalských cestách však Seydou 
pochopí, že se přibližuje nejen k chlapcově vesnici, ale zároveň ke 
svým kořenům...        Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 17. ledna ve 20 hod. 

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ 
film Německo – komedie (2019), rež. F.D. Fitz, 111 min. 

Jaký by byl váš život, kdybyste se ze dne na den vzdali všech věcí. 
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce vše-
ho, co vlastní. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, 
bez čeho nelze žít, je přátelství. Hrají F. D. Fitz,  M. Schweighöfer, 
M. Stein a další.              Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 12. ledna v 15 hod.

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
film USA – animovaný, rodinný (2019), , 100 min.  

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho živo-
ta. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chla-
peček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese 
do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se 
Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.  
                                                                                   Vstupné 90 Kč. 

čtvrtek 9. ledna ve 20 hod.

PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH 
film Francie – (2019) rež. C. Sciamma,  120 min. 
Filmový klub zahájí rok 2020 novinkou v českých kinech, fran-
couzským snímkem Portrét dívky v plamenech oceněným za 
scénář na MFF v Cannes. Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná 
malířka Marianne dostane zadání odjet do panského domu na 
izolovaném ostrově a namalovat tam svatební portrét Héloise 
– mladé dívky z bohaté rodiny, která na přání své matky právě 
opustila klášter, aby se provdala do Milána. Héloise domluvené-
mu manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat, 
Marianne proto hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt 
po večerech zpaměti. Mezi oběma dívkami postupně roste vzá-
jemná přitažlivost umocněná blížícím se koncem svobody.

čtvrtek 30. ledna ve 20 hod. 

ANTROPOCÉN: EPOCHA  ČLOVĚKA 
film Kanada – (2018), r. J. Baichwal, E. Burtynsky, N. de Pencier, 87 min.
Dosáhli jsme bezprecedentního okamžiku v historii naší planety. 
Lidé v současnosti ovlivňují Zemi a geologické procesy více než 
všechny přírodní síly dohromady. Film je dokumentárním sním-
kem, který čtyři roky natáčel oceňovaný tým ve složení Jennifer 
Baichwalová, Nicholas de Pencier a Edward Burtynsky. Jedná se 
o dokument, který kombinuje umění a vědu a přináší empiric-
ký, neučebnicový náhled na klíčový moment v historii geologie. 
Dechberoucí snímky přináší provokativní a nezapomenutelný 
zážitek a názorně ukazují dopad lidstva na naši planetu.

sobota 18. ledna ve 20 hod.

BEZSTAROSTNÁ DÍVKA 
film Francie – komedie (2019), rež. R. Zolotowski, 92 min. 

Naïmě je rovných 16 a letos v létě se bude muset rozhodnout, co 
chce od života, pokud ho nechce prošvihnout. Když se objeví její 
o pár let starší sestřenice Sofie s úžasným tělem a nebezpečně 
svůdným životním stylem, Naïma se vrhá vstříc létu plnému ne-
zapomenutelných setkání… Hrají C. Coureau, M. Farid, N. Lopes a 
další.                              Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 24. ledna ve 20 hod.

REBELKY 
film Francie – komedie (2019), rež. A. Mauduit, 87 min. 

Bývalá královna krásy Sandra nemá práci ani vzdělání. Začne pra-
covat v místní konzervárně, kde ale nešťastnou náhodou způsobí 
smrt nadřízeného. Do klína jí přitom doslova spadně pytel pe-
něz… Komedie Rebelky v hlavních rolích s C. De France a Y. More-
au, vypráví o smolařkách snažících se konečně urvat ze života to, 
co si zaslouží.               Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 25. ledna ve 20 hod.

PRAŽSKÉ ORGIE
film Česko – drama, komedie (2019), rež. I. Pavlásková, 112 min. 

Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slav-
ný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby 
zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi 
pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krát-
ké  svobodě po svém. Hrají P. Kříž, K. Issová, J. Chernick a další.   
                                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.
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VÝSTAVA

od 3.1. - 5.2.2020

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 vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kte-
ří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce 
rády zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce ledna: Co víte o zvycích a tradicích?

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY 
PODVANÁCTÉ 

– výstava fotografií členek a členů klubu,  
který působí při Městské knihovně Sedlčany.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 

4. 1. 2020 od 16.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 

od 3. 1. 2020 do 5. 2. 2020.

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.

PROMÍTÁNÍ

Pátek 17. ledna od 18 hod.

ZEMŘÍT PRO DESIGN
Promítání dokumentu z roku 2016, který je součástí festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Po pro-
mítání proběhne setkání s Danem Kolářem ze Sedlčanských 
technických služeb, který nám detailně přiblíží třídění odpa-
dů. Víme, co všechno patří do plastů, skla a papíru, jaká jsou 
pro třídění pravidla? Jak se dá vytříděný odpad dále využít? Jak 
funguje sběrný dvůr? 
Anotace k filmu: Výroba notebooků, mobilů a elektroniky 
vůbec je toxická. Zaměstnanci kvůli agresivním chemikáliím 
umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti. Výrobci 
to vědí. Maří soudní procesy a tutlají informace už 30 let. Je-
dovaté látky nelze zlikvidovat. Rozežírají nádrže, pronikají do 
vzduchu, cestují po planetě – a škodí všem. Snímek metodicky 
rozkrývá problém globálních rozměrů. A ukazuje, jak je dále 
stupňován nelidskými podmínkami v čínských výrobnách, 
technikami „likvidace“ starých přístrojů či praktikami, jimiž fir-
my dál nutí zákazníky kupovat nové modely. Na druhou stranu, 
ve světě se najdou i kutilové razící šetrné cesty, jak s elektroni-
kou zacházet, aby pro nás neměla fatální následky.

Pátek 10. ledna 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 lednu otevřeme téma participativního rozpočtu a zamyslíme 
se nad jeho významem pro naše město. 
Setkání nese název 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
V ROCE 2020 

Co je participativní rozpočet? Jakými se řídí pravidly? Stih-
neme ho ještě podat? A je hodně pracný? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

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. Stačí, že jej zaujme 
téma. První přednáška se uskuteční v pondělí 3. 2. 2020 v 10 
hod.
Téma semestru:
Leonardo da Vinci (1452 – 1519): renesanční uomo univer-
sale
Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvý-
znamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, 
malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl 
skutečně všestranný, se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, 
které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 
Organizační garant: 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.



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: 26. 12. 2020 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): 8. 1., 
22. 1. 2020 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: 4. 1., 18. 1. 2020 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.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 8. 1. 2020 od 17 hod.
Středa 15. 1. 2020 od 17 hod.
Středa 22. 1. 2020 od 17 hod.
Středa 29. 1. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst Pohádky z iglú od 
spisovatele Jana Suchla. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 3. 1. 2020 od 15 hod.
Hravé odpoledne s Vendulkou
Improvizované divadélko se studentkou Střední pedagogické 
školy v Berouně. 
Po programu proženeme brčkem po papíře barvy při Fouka-
né výtvarné dílně. 

Pátek 10. 1. 2020 od 15 hod.
Povídej pohádku
Stínové divadlo na motivy klasických pohádek upravených 
podle stejnojmenné knihy Adolfa Dudka. 
Těšíme se na maškarní ples je název výtvarné dílny. Vyrobí-
me si masky a možná si je na nějaký ples vezmeme.

Pátek 24. 1. 2020 od 15 hod.
Vyprávěnky o zvířatech
Pohádky tentokrát nebudeme číst, ale vyprávět. 
Inspirováni příběhy poté vytvoříme koláže z novinového pa-
píru při Zvířecí výtvarné dílně.

POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 17. 1. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Aloise Mikulky Aby se děti divily.
Víte co je papírotisk? Po čtení si jej vyzkoušíme v Rybí výtvar-
né dílně.

Pátek 31. 1. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Terezy Pařízkové Stela a 16 huskyů. 
V Polární výtvarné dílně se možná dostaneme i do království 
ledu a sněhu.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 13. 1. 2020 od 10 hod.
Emil je kamarád
Emil je jednorožec, který má občas strach, trochu se stydí, ale 
má rád básničky, písničky a hlavně malé kamarády. 

Pondělí 20. 1. 2020 od 10 hod.
Zimní království
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

Sobota 25. 1. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.

ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 24. 1. 2020 od 18 hod.
Brože pro malé a velké. Dílnička pro starší děti (9+), tentokrát 
pod vedením knihovnice Jany.

Čtvrtek 30. ledna od 19.30 hod.
LISTOVÁNÍ

LOSOS V KALUŽI 

LiStOVáNí, ve kterém spoluúčinkuje autorka knihy 
Markéta Lukášková

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy roz-
cuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup sel-
fie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš 
ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek 
účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí 
umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic 
nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí 
dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném 
z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv 
 z jejích třech knih. Do té doby ji sledujte třeba na sítích @
pandikralovna.
- účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) 
- v roce 2017 vydalo nakladatelství Motto
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 31. 1. 2020 od 13.30 hod.
Zvířata na palubě: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je 
s námi. Hry znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte 
k nám.



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 leden 2020

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

PŘIPRAVUJEME:
Saša Niklíčková - šanson mit Kopf und corazón  
– vystoupení se koná v pátek 14. února od 19 hodin
Tomáš Zouzal: Jak sestavit rodokmen – přednáška se 
koná v pátek 21. února od 18 hodin
Sedlčanský masopust – úterý 25. února od 15 hodin na 
náměstí T. G. Masaryka.
Výstava Střední Čechy za stavovského povstání 
– vernisáž ve čtvrtek 5. března od 18 hodin

do pátku 10. ledna 2020
VÝSTAVA

V městském muzeu můžete navštívit výstavu 

REGIONÁLNÍCH  BETLÉMŮ
Vystaveny jsou betlémy pocházející z dílen regionálních tvůrců 
z různých období od počátku 20. století až po současnost.
Výstava je prodloužena do pátku 10. ledna.

Vstup zdarma.

Čtvrtek 16. ledna od 17 hod.
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a Spolek českých bibliofilů pořádá 
výstavu

OTA JANEČEK 
NEJEN VE SLABIKÁŘI

Výstava českého malíře, grafika, ilustrátora a sochaře, který 
dlouhá léta žil a tvořil na chalupě nedaleko Sedlčan. Pro ně-
kolik generací českých školáků je také znám svými ilustracemi 
Slabikáře a Čítanky. 

Vernisáž výstavy se koná ve 
čtvrtek 16. ledna od 17 ho-
din.
Výstavu můžete navštívit do 
pátku 28. února.

Vstup zdarma.

Otevřeno:
leden a únor:
Út, Čt, Pá  9 – 12
St  9 – 12, 13 – 16

www.muzeum-sedlcany.cz || spolekceskychbibliofilu.cz

vás srdečně zvou na výstavu

Vernisáž výstavy se koná vvee  ččttvvrrtteekk  1166..  lleeddnnaa  oodd  1177  hhooddiinn..
16. ledna – 28. února 2020

Čtvrtek 23. ledna od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

NORSKÉ LOFOTY – PUTOVÁNÍ 
ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ

Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům 
Evropy. Poloha za severním polárním kruhem a vliv teplého 
Golfského proudu zde vytvá-
ří zcela unikátní prostředí. 
S fotografem Lukášem Brych-
tou se vydáme poznat tuto 
drsnou krajinu a především 
fenomén, který je u nás spo-
jen spíše s Islandem – polární 
září. Nechte se pozvat pro-
střednictvím krásných foto-
grafií daleko na sever.
 

Vstupné 40,-
Délka přednášky 

cca 90 minut.

www.muzeum-sedlcany.cz

Cestopisná beseda

Lukáš Brychta

ve čtvrtek 23. ledna od 18:00 | vstupné 40 Kč

Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy.
Poloha za severním polárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu

zde vytváří zcela unikátní prostředí. S fotografem Lukášem Brychtou se vydáme poznat 
tuto drsnou krajinu a především fenomén aurora borealis.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

ZPRÁVA Z DEPOZITÁŘE

UHELNÉ SKLADY
Po roce 1948 byl znárodněn podnik St. 

Sýkory Velkoobchod zemědělskými plodi-
nami a uhlím. Provozovny byly převzaty 
z větší části Uhelnými sklady, nár. podnik 
Praha, ostatní byly používány jako různá 
skladiště a posléze přešly do užívání spo-
třebnímu družstvu Jednota. Uhelné skla-
dy zásobují uhlím a palivovým dřívím celý 
okres. Roční obrat mají 20 tisíc tun. 

AMATI
Bývalá synagoga v Kodicilově ulici byla 

národním podnikem Amati Kraslice po 
válce adaptována, seřízeny provozovny 
a roku 1949 bylo započato s výrobou hu-
debních nástrojů. Specialitou provozovny 
byla výroba dud. Nástroje byly zasílány 
kromě republiky do 20 zemí, kde si získa-
la kvalita vyrobených dechových nástrojů 
velmi dobrou pověst a v rámci podniku 
byla tato provozovna několikrát vyzname-
nána. Zaměstnáno zde bylo asi 75 osob, 

z toho 30 žen. K 1. červenci 1964 byl provoz 
v rámci reorganizace ústředního závodu 
v Kraslicích zrušen a bylo ponecháno v pro-
vozu středisko přiřazené přímo ke Kraslicím 
a pracující přímo pro vývoz. 

ZÁVODNÍ JÍDELNA
V roce 1950 byla zřízena v hotelu Kracík 

na náměstí závodní jídelna ROH. Od roku 
1952 je jídelna pod správou spotřebního 
družstva Jednota. V důsledku nevyhovují-
cích místností byla jídelna 1. 11. 1960 pře-
stěhována do znovuzřízených místností 
bývalé restaurace V. Poslušného v Nádraž-
ní ulici. V letech 1960 bylo poskytováno až 
650 obědů denně. 

TISKÁRNA
Tiskárnu pana Staňka v Kodicilově ulici 

převzaly roku 1949 Průmyslové tiskárny, 
nár. podnik, a v delimitaci pak se staly 
provozovnou Středočeských tiskáren, nár. 
podnik Praha.

V tomto novoročním čísle měsíční-
ku Radnice si dovolíme odbočit od pre-
zentace sbírkových předmětů ukrytých 
v depozitářích. Namísto toho vás v oblas-
ti sbírkotvorné činnosti chceme seznámit 
s dosavadními úspěchy či s plány do bu-
doucna.

Sbírka Městského muzea Sedlčany má 
dvě oddělení (v praxi se jim říká „podsbír-
ky“, byť se nejedná o zákonně ukotvený 
termín): historické a archeologické. V loň-
ském roce byla dokončena inventarizace 
historické „podsbírky“ čítající téměř 2 000 
sbírkových předmětů. Společně s tím se 
podařilo celou evidenci tohoto celku pře-
vést do elektronické databáze za využití 
softwaru značky Bach systems. Každý před-
mět byl fyzicky zkontrolován, v případě 
potřeby ošetřen, zaznamenaly se veškeré 
o něm dostupné údaje a obrazové mate-
riály. Část předmětů této „podsbírky“ byla 
nově fotograficky zdokumentována a přes-
něji určena např. díky novým odborným 
publikacím.

V současnosti probíhá obdobná práce 
v archeologickém oddělení. Hotová je při-
bližně jedna čtvrtina. Dokončení kontroly 
a digitalizace archeologické „podsbírky“ 
(a tím i kompletního cyklu inventarizace 

celé muzejní sbírky) je plánováno na rok 
2022.

V nejbližší budoucnosti nás čekají úpravy 
a reorganizace tzv. venkovního depozitáře, 
čímž získáme další potřebné místo pro 
ukládání předmětů.

Muzeum také disponuje předměty, 
které používáme výhradně na praktické 
ukázky, nejsou tolik 
cenné apod. Tako-
vé předměty nejsou 
sbírkovými předměty 
v pravém slova smyslu 
(tj. nejsou evidovány 
v Centrální evidenci 
sbírek MK ČR), a proto 
nejsou katalogizová-
ny. Naším úmyslem je 
v dohledné době vy-
tvořit ucelený soupis  
a provést inventarizaci 
i těchto předmětů.

O rubriku Poklady 
z depozitáře samo-
zřejmě nepřijdete. 
V letošním roce chce-
me pokračovat s před-
stavováním nejzají-
mavějších sbírkových 

předmětů, které nelze spatřit při běžné 
návštěvě našeho muzea. Rok 2020 se svým 
400. výročím bělohorské bitvy nás inspiru-
je k publikaci předmětů, jejichž příběh ob-
sahuje nějakou podobně kulatou, byť ne 
tak vysokou cifru. Přejeme vám příjemné, 
zábavné a poučné čtení.

-pž-

Muzejní sbírka je zaznamenána v celkem třech inventárních 
knihách. Tato inventární kniha obsahuje všechny sbírkové před-
měty historické „podsbírky“, které muzeum získalo v posledních 
35 letech. Díky vašim darům se sbírka neustále rozrůstá a zvy-
šuje se její hodnota.

Klarinet, který se vyráběl v sedlčanské 
pobočce závodu Amati v 50. letech 20. 
století.



VÝROČÍ 2020 / RŮZNÉ

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

1880 – založen spolek sedlčanských včelařů (140 let)
1885 – založen Sokol Sedlčany (135 let)
1890 – otevření měšťanské školy v Sedlčanech (130 let)
1900 – založení Hospodářského družstva (120 let)
1945 – 75 let od konce 2. světové války
1950 – založení KDS Sedlčany /kovodružstvo/ (prosinec - 70 let)
1955 – založeno SSOU a OU Červený Hrádek (65 let)
1960 – reorganizace krajů ČSR (zánik Sedlčanského okresu) (60 let)
1960 – založení sedlčanského klubu filumenistů /sběratelů potisků zápalek/ (60 let)
1960 – vznikl národní podnik STROS (60 let)
1985 – založen Klub Velká Kobra (35 let)
1990 – návštěva prezidenta Václava Havla v Sedlčanech (září - 30 let)
1995 – založen softbalový klub Pegas (15 let)
1995 – vzniklo Sdružení obcí Sedlčanska (září - 25 let)
1995 – vznik měsíčníku Radnice (25 let)
2000 – působení profesionálního hasičského sboru v Sedlčanech (20 let)
2000 – založeno Mateřské centrum Petrklíč (20 let)

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ROCE 2020 – I. Q

JOSEF ENTNER
(* 11. června 1921  - † 2. února 2010) 

Vystudoval gymnázium v Plzni a farmacii 
na UK v Praze. Od roku 1952 vedl lékárnu v 
Sedlčanech, sbíral farmaceutické muzeálie 
a zpracoval historii všech lékáren na okre-
se Příbram. Byl zakládajícím členem míst-
ního astronomického kroužku a později se 
podílel na výstavbě sedlčanské hvězdárny. 
Během svého putování po Sedlčansku po-
řídil mnoho dokumentárních snímků. Starší 
občané Sedlčan si jistě připomenou přátel-
ství pana lékárníka s děkanem Štěpánem 
Lužou. Pevným poutem tohoto vztahu byl 
hluboký zájem o skalničky. Jejich společné 
dílo – skalka na zahradě nadačního domu 
Pejšov toho byla dokladem. Josef Entner 
prožil poctivý aktivní život a trvale se svou 
prací zapsal do vědomí občanů našeho 
města.

MARIE KOVÁŘOVÁ
(* 12. března 1930  - † 14. května 1983) 

Působila na základní škole v Sedlčanech. 
Do dětských srdcí se zapsala především 
jako učitelka zpěvu, mnohým z nich ukázala 
cestu k hudbě. Vedla školní pěvecké sbory 
a ženský sbor při KDJS, byla členkou výbo-
ru Klubu přátel umění při kulturním domě. 
Jako členka výboru Klubu přátel umění při 
Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 
se podílela na tvorbě programu večerů po-
ezie, koncertů i programu hudebního festi-
valu Sukových Sedlčan. Při kulturním domě 
založila a dlouhodobě vedla ženský komor-
ní sbor, s nímž získala řadu ocenění. Paní 

učitelka Kovářová významně přispěla k bo-
hatému kulturnímu životu v našem městě.

BENEŠ METHOD KULDA
(* 16. března 1820  - † 6. května 1903) 

Moravský buditel, vlastenecký kněz, spi-
sovatel a sběratel lidových písní a pohádek. 
V letech 1859-1870 byl farářem na Chlumu 
u Sedlčan a roku 1864 byl zvolen poslan-
cem Českého zemského sněmu za sedlčan-
ský a votický okres. Zakládající člen spolku 
Okresní muzeum Sedlčany a čestný člen 
Budče Povltavské. Kulda vydal desítky knih 
a napsal stovky článků do různých časopisů, 
vydal také několik sbírek lidových pohádek, 
říkadel a písní.

ZIMNÍ STADION 
SEDLČANY

15. ročník amatérské hokejové soutěže 
„O Pohár starosty města“, která se koná 
na Zimním stadionu Sedlčany, postou-
pila do druhé hrací fáze soutěže, kdy se 
týmy rozřadily podle dosavadních vý-
sledků do tří lig. Účastní se jí 25 týmů 
z okolí i z daleka a celkem 595 hráčů. Mezi 
hráči můžete stále najít například člena 
Triple Gold Club, česky zlatá trojkoruna. 
To je označení pro prestižní skupinu hrá-
čů, kteří dokázali vyhrát všechny tři nej-
významnější kolektivní trofeje na světě 
v ledním hokeji, jimiž jsou mistrovství 
světa, zimní olympijské hry a Stanley Cup.
Přijďte fandit, současný ročník se zdá vy-
rovnanější a o to zajímavější pro domácí 
fanoušky. Pohled na ledovou plochu zís-
kal větší kontrast jednoduchým opatře-
ním před začátkem sezóny. Betonová plo-
cha pod ledem byla natřena bílou barvou 
a tím je led i před rozbruslením světlejší. 
To napomáhá lepší orientaci nejen pro 
samotné hráče, ale i pro diváky, dokonce 
i pro ty, kteří sledují webovou kameru. 
Na nové webové kameře stadionu http://
www.stadionsedlcany.eu/cze/webka-
mera.html si můžete ověřit aktuální stav 
konkrétního utkání.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
bude v termínu od 1.1. do 

14.1.2020 v Sedlčanech a na 
Červeném Hrádku. Největší 

část příspěvků ze sbírky 
se využije pro sedlčanský 

Domácí hospic Křídla.



RŮZNÉ

Literární prádelna je klub pro děti, který 
působí pod Městskou knihovnou Sedlčany. 
Vede jej knihovnice Jana Roškotová. V letoš-
ním roce sebrala odvahu a přihlásila je do 7. 
ročníku projektu Čtenář na jevišti. Tento pro-
jekt je součástí kampaně Rosteme s knihou 
(Svaz českých knihkupců a nakladatelů) a je 
určen dětem a mládeži v literárně-dramatic-
kých oborech ZUŠ, zájmových sdruženích a 
dalších kroužcích, které si chtějí vyzkoušet 
práci s knihou, zpracování literárního textu 
či přípravu scénického čtení.

Soubory z celé republiky (v roce 2019 jich 
bylo 55) pošlou natočené představení, které 
nesmí přesáhnout 15 minut, pořadatelům. 
Potom již jenom s napětím očekávají, koho 
porota vybere mezi pět nejlepších (nejin-
spirativnějších). V letošním roce se to tedy 
podařilo sedlčanským dětem, které s listo-
váním z knihy Davida Walliamse Nejhorší 
děti na světě byly vyhodnoceny 17. 12. 2019 
ve Švandově divadle V Praze. Vyzkoušely si, 
jaké je to hrát ve skutečném divadle, proto-
že všech pět souborů se svými programy vy-
stoupilo a představilo je divákům. Na závěr 
a za odměnu zhlédly představení z Divadla 
Kampa Jak jsem byl Cyrano. 

VELIKÝ ÚSPĚCH DĚVČAT Z LITERÁRNÍ PRÁDELNY

 

 

O VYTVOŘENÍ ČESKÉHO REKORDU 
Největší počet titulů mistra světa 
ve sportovním aerobiku v kategoriích kadet a junior 

Luboš Hanus  
z Žemličkovy Lhoty, 

člen Aerobik studio Dvojka Sedlčany, 
se stal pod vedením trenérky Kristýny Faktorové v letech 2016 – 2019 držitelem 6 titulů 
mistra světa ve sportovním aerobiku v kategoriích cadet Men, cadet Mixed Pairs, junior 
Men a junior mixed Pairs organizace FISAF International: 
MS 2016 (Vídeň) - 1. místo v kategorii cadet Men a s partnerkou Michaelou 
Zelenkovou 1. místo v kategorii cadet Mixed Pairs 
MS 2017 (Leiden) - 1.místo v kategorii cadet Men a s partnerkou Michaelou  
Zelenkovou 1.místo v kategorii junior Mixed Pairs 
MS 2018 (Leiden) - 1. místo v kategorii junior Men 
MS 2019 (Leiden) - 1. místo v kategorii junior Men 
 

     
 

Dalších 9 medailí (z toho 5 zlatých) získal rekordman na mistrovství Evropy. Údaj 
byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a 
kuriozit Pelhřimov, zaevidován dne 30. listopadu 2019 v Sedlčanech na akci Den pro 
dětskou knihu.  

 
 

 

 

O VYTVOŘENÍ ČESKÉHO REKORDU 

Nejvíc lidí s vločkou 
Městská knihovna Sedlčany a klub Velká Kobra 

uspořádaly 

13. Den pro dětskou knihu, 
v rámci něhož se v jednu chvíli na jednom místě sešlo, seřadilo a speciálně vytvořenou 
branou prošlo 564 lidí nesoucích vločku symbolizující přicházející zimní čas a právě 
začínající období adventu. Všechny započítané vločky musely být vytvořeny lidským 
přičiněním. Zúčastnění tedy přinesli vločky háčkované, paličkované, perníkové, 
vyřezané ze dřeva, zhotovené z kovu, korálků, látky i plastu.  
 

          
Papírové vločky byly započítány pouze v případě, že byly zkombinovány s dalším 
materiálem. Akce, která byla zapsána do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, 
spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, proběhla u příležitosti začátku adventu 
30. listopadu 2019 na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech. 

 
 



RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Hvězdárna v roce 2020 s velkou změ-
nou otevírací doby 

Pozvánka k návštěvě hvězdárny, jejíž umís-
tění na kopci Cihelný vrch prezentuje snímek 
Václava Chába z dronu, se bude týkat jiné 
otevírací doby, než jsme byli zvyklí v minu-
lých letech. K hvězdárně se pohodlně dosta-
neme i autem po nově pojmenované ulici Ke 
Hvězdárně na jejíž konci se tyčí budova hvěz-
dárny. Dosud měly páteční pozorovací veče-
ry pohyblivou otevírací hodinu podřízenou 

počátku soumraku. Zkušenosti napověděly, 
že jen asi polovina těchto večerů měla pří-
znivé povětrnostní podmínky pro sledování 
noční jasné oblohy. Z tohoto důvodu bude 
pro rok 2020 zaveden odlišný otevírací režim 
hvězdárny v následující podobě.

Hvězdárna bude otevřena v chladném 
období tj. v listopadu, v prosinci, v lednu 
a v únoru od 18 hod. do 21 hod. a v ostat-
ních měsících roku, tedy v teplém období 
od 20 hod. do 23 hod. Podmínkou otevření 

bude příznivé poča-
sí, kdy očekáváme 
podle předpovědi 
alespoň polojasno. 
V tomto případě 
lze očekávat v me-
zerách mezi mraky 
sledování Měsíce, 
planet a vybraných 
objektů. Pokud se 
podle předpovědi  
očekává zatažená 
obloha, nebude 
hvězdárna ote-
vřena. V případě 
nejistoty je mož-
né zavolat správce 

hvězdárny na 777 285 444 a upřesnit stav 
počasí. Otevírací doba se bude tentokrát 
týkat pátečního a sobotního večera. Pře-
dem dojednané hromadné návštěvy na jiný 
termín zůstávají tak jako dosud.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJ-
NOST NA LEDEN:
Hvězdárna otevřena v pátek a sobotu od 
18 hod. do 21 hod., pokud nebude příz-
nivé počasí, hvězdárna nebude otevřena. 
Podrobnější vysvětlení v předchozím textu.
Vstupné 10,-Kč, děti do 10-ti let 5,-Kč.
Měsíc – Na obloze v pozorovacích dnech  
3., 4., 10., 11. a 31. ledna. 
Planety – V lednu bude na večerní obloze 
viditelný Saturn s Venuší nad jihozápadním 
obzorem a v průběhu večera lze spatřit 
Uran a Neptun. Ostatní planety jsou na ran-
ní obloze nebo nejsou pozorovatelné.
Ostatní objekty  - Na západní polovině 
oblohy souhvězdí Labuť a Pegas, vrcholící 
souhvězdí Andromeda a Kasiopeja, na vý-
chodní polovině oblohy Býk, Beran, Orion 
a Blíženci. V těchto souhvězdích nalezneme 
galaxie, hvězdokupy a planetární mlhoviny 
viditelné zejména při bezměsíční obloze.
PF 2020                         František Lomoz

„Počítá se to, co bylo vykonáno, ne to, 
co bylo řečeno.“  (Seneca)

Významného ocenění v celostátním 
rámci se dostalo dvěma členkám Svazu 
diabetiků ČR, pobočného spolku Sedlča-
ny, Jiřině Šinoglové a Květoslavě Truhel-
kové. 12. listopadu 2019 v Brožíkově síni 
Staroměstské radnice v Praze jim ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch předal plakety 
Jiřího Syllaby, což je nejvyšší vyznamenání 
Svazu diabetiků ČR. Čestné plakety prof. 
MUDr. Jiřího Syllaby a oficiální poděkování 
jsou udělovány lidem, kteří pomáhají dia-
betikům lépe zvládat jejich onemocnění. 

NEJVYŠŠÍ VYZNAMENÁNÍ
Slavnostní akce se zúčastnil také Zdeněk 

Hřib, primátor hlavního města Prahy. Ten 
ve svém projevu zdůraznil důležitost pre-
vence a pochválil Svaz, že se intenzivně 
a dlouhodobě edukaci věnuje. Jménem 
České diabetologické společnosti J. E. 
Purkyně poděkovala organizacím za péči 
o diabetiky prof. MUDr. Terezie Pelikáno-
vá, DrSc. 

Syllabovu plaketu v roce 2019 získalo 
9 oceněných z celé republiky, mezi nimi 
byly právě členky výboru pobočného spol-
ku Sedlčany. Jiřina Šinoglová působí 23 let 
v různých funkcích Spolku, především jako 
účetní a organizátorka. Květoslava Truhel-
ková 12 let pracuje jako zdravotní sestra 
na rekondičních pobytech a 6 let vykonává 
funkci místopředsedkyně Spolku. Za jejich 
činnost je k ocenění navrhl výbor Spolku a 
do užšího výběru se dostaly uznáním Sva-
zu diabetiků.

Obě vyznamenané shodně sdělily: 
„Ocenění nás velmi těší, ale pochvalu by 
si zasloužil celý výbor Spolku za osvětovou 
a další aktivní činnost, kterou vykonává 

nejen pro nemocné postižené diabetem, 
ale i pro ostatní lidi jako prevenci před 
tímto nelehkým onemocněním.“

Členové výboru vkládají do své dobro-
volné práce velký podíl lidského přístupu 
a citu, za což jim patří velký dík.

Marie Bazalová



ŠKOLSTVÍ

BUDU PRVŇÁČKEM 
Od prosince jsme pro rodiče předškoláků 

a pro jejich děti připravili pět setkání s  ná-
zvem Budu prvňáčkem   I - V, která jsou za-
jímavá obsahem i formou. Děti budou mít 
svůj vlastní program, rodiče mohou využít 
připravené tématické semináře nebo se zú-
častnit žákovských aktivit. Určitě se vyplatí 
termíny vyznačit ve svém kalendáři. Úče-
lem těchto setkání je zejména

- podpora školní socializace (postupné při-
vykání novému školnímu prostředí a režimu, 
„školácké“ aktivity, výtvarné a sportovní čin-
nosti, práce s výukovými programy,  základy 
ovládání výukových tabletů iPadů pomocí her) 

- semináře pro rodiče
Nabízené aktivity nejsou povinné, je ale 

dobré se jich zúčastnit. Proč? Setkání budou 
obsahovat příklady dobré praxe, které mo-
hou usnadnit začátek školní docházky, pro 

děti nabízíme postupnou přípravu na novou 
životní roli školáka. Tyto aktivity pořádáme 
každý rok a jsme rádi, že se počet rodičů, kte-
ří o semináře mají zájem, pravidelně zvyšuje. 
Nabídka platí i pro rodiče žáků, kteří požá-
dali o odklad povinné školní docházky nebo 
o něm uvažují. 

Při setkání obdržíte kontakt na vedoucí jed-
notlivých seminářů. Jaká témata a v jakých 
termínech budeme nabízet?

Středa 22. 1. v 16 hodin. Na druhém 
setkání PRVŇÁČEK A ZMĚNY V RODINĚ 
se budeme s naší školní psycholožkou Mgr. 
Monikou Veselou věnovat změnám, které 
rodině přináší nástup dítěte do 1. třídy. Stra-
nou nezůstane období „předškolní“ i vzta-
hy a procesy mezi členy rodiny důležité pro 
zdravý vývoj dítěte v tomto klíčovém období. 
Povíme si, co je žádoucí a přirozené, co vede 

k budování  jistot a  základních  
potřeb, a na co si během vý-
chovy  dát pozor. 

Středa 19. 2. v 16 hodin 
TÝDENNÍ PLÁNY NA PRO-
POJCE. Ve třetím setkání se 
dozvíte jak často a z čeho za-
dáváme v naší škole domácí 
úkoly, v čem spočívá příprava 
do školy. Budete seznámeni 
s výhodami tzv. TÝDENNÍCH 
PLÁNŮ, kteří připravují učite-
lé školy pro žáky a rodiče na 
1. i 2. stupni. Setkání bude 
mít spíše praktickou formu 

a provedou Vás 
jím učitelé školy.   

Pondělí 16. 3. 
v 16 hodin CIZÍ 
JAZYK V  PRVNÍ 
TŘÍDĚ? NO JIS-
TĚ! Čtvrté setká-
ní bude dopoledne okořeněno možností 
přímých vstupů do výuky angličtiny nejen 
k současným prvňáčkům.  Poznáte, jaký 
pokrok mohou v angličtině udělat žáci od 
1. do 9. ročníku, můžete navštívit také ho-
diny vedené rodilým mluvčím. Odpoledne 
bude lektorkou setkání Mgr. Marie Horčič-
ková, zástupkyně pro jazykové vzdělávání 
a metodik anglického jazyka na Základní 
a mateřské škole ANGEL v Praze 12 s bilin-
gvním dvojjazyčným vzděláváním.

Středa 15.4. v 16 hodin NAŠE HODNÉ 
I ZLOBIVÉ DÍTĚ,  Závěrečný seminář bude 
o tom, co potřebujeme, abychom se cítili být 
dobrými rodiči. Se školní psycholožkou  Mgr. 
Monikou Veselou se budeme věnovat té-
matu hranic, rodinné komunikace, pochval, 
trestů, rozvoje sebeúcty a dalších  výchov-
ných „nástrojů“. Upozorní nás na mnohé 
chyby, kterých se i nevědomky při výchově 
dopouštíme a doporučí nám osvědčené vý-
chovné přístupy. Rodiče budou mít prostor 
na otázky týkající se jejich výchovných obtíží 
a nejistot.  

Na setkání se těší  Alena Novotná a Eva 
Grinová, učitelky 1. tříd, 

vedení školy a další učitelé 

Jak probíhal advent na škole Propojení? 
Celé sváteční období se neslo v duchu hes-
la „škola plná andělů“, čemuž odpovídala 
i výzdoba chodeb a tříd. Klasické vyučování 
zároveň doplňovaly nejrůznější akce...

Již na konci listopadu vyrazili žáci 2. stup-
ně pod vedením Vladimíry Křenkové na ex-
kurzi do bavorského města Regensburg (ne-
boli Řezno). Výrazným lákadlem se mimo 
jiné staly vánoční trhy. V polovině prosin-
ce čekalo Propojku oblíbené Setkání při 
svíčkách. Kromě prvostupňových třídních 
besídek tak bylo možné zhlédnout sváteč-
ně laděný program přímo na dvorku školy, 
o který se zasloužili žáci napříč všemi roč-
níky. Tradiční jarmark nabídl návštěvníkům 
nejenom dobré jídlo či pití, ale i příležitost 
zakoupit nejrůznější dekorativní výrobky, 
a udělat tak radost malým umělcům a kuti-

ADVENT NA PROPOJCE
lům. Tentokrát byla akce navíc obohacena 
o slavnostní otevření nové přístavby školy, 
v níž se nacházejí odborné učebny pro vý-
uku přírodovědy a technických prací. Závěr 
předvánočního týdne pak trávily děti spo-
lečně u vánočního stromku. Nezůstalo ov-
šem pouze u předávání dárků spolužákům, 
radost jistě měla i divoká zvířata, která se 
po pátečním ránu přiblížila ke svým krmel-
cům.

Advent na Propojce se ovšem nenesl 
pouze v duchu Vánoc. Na počátku druhého 
adventního týdne navštívili žáci 2. A diva-
dlo Minor v Praze, aby zhlédli představení 
s názvem Demokracie. Zároveň s tím 9. B 
uskutečnila Srdíčkový den ve spolupráci 
s Domácím hospicem Křídla. Tradičně ne-
chyběla ani mikulášská nadílka a trocha 
sportu s Borcem.                                                    -gsš-



PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů Návrh rozpočtu 2020
 tis. Kč
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1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 135 440,0
1.1. Výnosy daní 123 650,0
a) daň z příjmu SVČ 550,0
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 33 400,0
c) daň z nemovitosti 6 000,0
d) daň z příjmu právnických osob 22 900,0
e) daň z příjmu PO- město 3 300,0
f) daň z přidané hodnoty 57 500,0
1.2 Místní a správní poplatky 11 790,0
a) poplatky za psy 90,0
b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 450,0
c) správní poplatky 6 300,0
d) daně a poplatky v obl. hazard.her 500,0
e) poplatky za komunální odpad 3 450,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 204,0
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba 180,0
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 150,0
c) Pronájem pozemků  317,0
d) Příjmy z úroků bank.vkladů 8,0
e) Pokuty  1 250,0
f) Prodej dřeva - obecní lesy 200,0
g) Přijaté příspěvky „ROSA 2020“ 110,0
h) Ostatní příjmy 500,0
ch) Pronájem nebytových prostor 3 900,0
i) Nájemné z byt. fondu 1 200,0
j) Nájemné BD č.p. 791 3 000,0
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 2 613,0
l) Pronájem vodohosp. zařízení 1 143,0
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody  423,0
n) Příjmy z dobývací činnosti 90,0
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 120,0
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100,0
3.1. Příjmy z prodeje pozemků 100,0
3.2. Prodej BF 
4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 87 570,0
4.1. Dotace ze SR, OP EU 28 270,0
a) výkon státní správy 20 700,0
b) výkon státní správy SO-SPOD 2 800,0
c) příspěvek na výkon pěst.péče 900,0
d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 500,0
e) dotace Pečovatelská služba 1 000,0
f) dotace - výkon sociální práce 370,0
4.2. Odvody PO 0,0
4.3. Investiční účelové dotace 45 000,0
Modernizace přestupního terminálu 45 000,0
4.4. Investiční úvěr 0,0
4.5 Zapojení rezerv 14 300,0
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů 14 300,0

PŘÍJMY CELKEM 239 314,0

VÝDAJE
Odvětví výdajů Návrh rozpočtu 2020
 tis. Kč

1. ZEMĚDĚLSTVÍ- LESNÍ HOSP. 3 367,0
Obecní lesy - pěstební činnost 867,0
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 500,0
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV. HOSPODÁŘSTVÍ 5 489,0
2.1. Doprava  2 970,0
Údržba a opravy MK prováděné STS 2 200,0
Rekonstrukce a opravy MK 740,0
Dopravní obslužnost 30,0
2.2. Vodní hospodářství 162,0
Provoz RTN 80,0
Pronájem pozemků - ČOV 82,0
2.3 Vodohospodářské zařízení 2 297,0
Obnova a opravy VHM 2 297,0
2.4 Všeobecné služby 60,0
Provoz parkoviště 60,0
3. SLUŽBY OBYVATELSTVU 81 553,0
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 9 892,0
1.ZŠ (příspěvek na činnost) 3 000,0
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 2 650,0
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2 527,0
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 660,0
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 660,0
3.2. Kultura  16 069,0
Příspěvek KDJS  5 865,0
Příspěvek Městskému muzeu 3 191,0
Příspěvek Městské knihovně 4 854,0
Komise pro občanské obřady 50,0
Tisk měst. zpravodaje Radnice 290,0
Výdaje na prezentaci města, TIC 819,0
Městské kulturní akce 2020 1 000,0
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 6 442,0
Příspěvek SAS 6 412,0
   příspěvek na činnost  5 602,0
   př.na opr. a údržbu sp.zařízení 810,0
Provoz minigolfu 30,0
3.4. Bydlení, komunální služby 49 150,0
       územní rozvoj, investiční výst. 
3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 10 580,0
Správa budov a zařízení města 6 380,0
Činnost MTS - správa bytového fondu 800,0
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3 000,0
Opravy BF 400,0
3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 16 355,0
Výkony technických služeb 9 865,0
z toho:  čištění města 2 700,0
              zimní údržba 1 760,0
              veřejná zeleň 3 225,0
              veřejné osvětlení 1 980,0
              provoz hřbitova 200,0
Skládka TKO 250,0
Provoz sběrného dvora 240,0
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Svoz komunálního odpadu 4 100,0
Svoz tříděného odpadu 1 700,0
Nebezpečný odpad 200,0
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 1 787,0
Projektová dokumentace, TDI 1 270,0
Administrace projektů k OP EU 417,0
Administrace výběrových řízení 100,0
3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem. 1 617,0
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 500,0
Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody 200,0
Pronájem pozemků, nemovitostí 417,0
Výkup pozemků a nemovitostí 500,0
3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště 500,0
Úpravy veř. prostranství města a osad 200,0
Dětská hřiště - opravy a údržba 100,0
Opravy městského mobiliáře 200,0
Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e) 30 839,0
3.4.f) Investice, TZ, opravy, údržba,   18 311,0
stavební úpravy majetku města 
LAS - umělé povrchy dráhy,sektory 14 750,0
Oprava a úpravy prostor MěN 910,0
Participativní rozpočet 2020 500,0
Úprava vstupů do BD 1172-4 (prodej bytů) 95,0
Oprava opěrné zdi u MK Na Skalách-havárie 375,0
Odvětrání archivu muzea v č.p.175-havárie 113,0
Výměna vchodových dveří do márnice-havárie 35,0

Osvětlení přechodů (Sedlecká ul.,Vyšehrad, Krčín) 144,0
Vodovodní přípojka Luční ulice 139,0
Oprava střechy 2. ZŠ - havárie 900,0
Revitalizace kašny nám. T.G.M. 50,0
Příspěvky na domovní ČOV 300,0
Zásobník investičních akcí 
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 4 995,0
Provozní náklady RC Petrklíč 220,0
Pečovatelská služba 2 610,0
Výkon pěstounské péče 1 965,0
Klub důchodců 25,0
Příspěvky obč.sdr.,zájm.org.-sociální obl. 175,0
5. OCHRANA A BEZPEČNOST 9 200,0
Městská policie 7 510,0
Hasiči 1 100,0
Kamerový systém 470,0
Varovný systém (servis+opravy) 90,0
Systém měření rychlosti (semafory) 30,0
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 134 710,0
Správa Městského úřadu 56 902,0
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 763,0
GDPR-nařízení EU 660,0
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 1 300,0
Tělovýchova: 
Ochrana fauny 
Ostatní: 
Úroky z úvěrů a půjček 1 500,0
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0
Spl. Úvěru - MPT 61 000,0
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH  4 200,0
Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s. 385,0

VÝDAJE CELKEM 239 314,0

V pondělí 9. prosince 2019 se starosta města Sedlčan 
Ing. Miroslav Hölzel a senátor Ing. Jiří Burian zúčastnili za-
hájení výstavby Krčínovy cyklostezky.



SEDLČANŠTÍ GYMNAZISTÉ SBÍRAJÍ OCENĚNÍ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2019 se ok-
taváni GaSOŠE Sedlčany Martin Plechatý, 
Matouš Šťastný a Jakub Benetin v dopro-
vodu vyučujícího dějepisu  Mgr. Jaroslava 
Holana účastnili celostátního kola česko – 
slovenské dějepisné soutěže. Tento již ne-
uvěřitelný 28. ročník organizuje pan Mgr. 
Miroslav Stulák, učitel chebského gymná-
zia. Tato náročná soutěž tříčlenných týmů 
gymnázií České republiky a Slovenské re-
publiky si za dobu své existence získala 
respekt pedagogické, odborné i politické 
veřejnosti. Soutěž je zařazena do progra-
mu Excelence středních škol, který mapu-

V  letošním roce se konal již 3. ročník Stu-
dentské vědecké konference, což je soutěž 
studentů středních škol o nejlepší prezen-
taci jejich práce v oboru přírodních věd. 
Nad konferencí převzali záštitu Nadace Uni-
petrol, Unipetrol ORLEN GROUP a VŠCHT 
Praha. Studenti v jednotlivých sekcích musí 
před komisí složenou z vysokoškolských 
profesorů a docentů představit svou práci 
a v diskusi pak obhájit své postupy a výsled-
ky. Naše škola se letos v listopadu zúčastni-
la již podruhé a po loňském úspěchu Anety 
Hrubé jsme i teď v Litvínově zabodovali.

 Studentka sexty Jana Bursíková předsta-
vila práci Kyanotypie, ve které připravova-

OBROVSKÝ ÚSPĚCH SEDLČANSKÝCH GYMNAZISTŮ 
V DĚJEPISNÉ SOUTĚŽI V CHEBU

je a finančně motivuje úspěšné týmy ve 
vědomostních soutěžích a je součástí pro-
gramů organizovaných MŠMT ČR.  Tým 
sedlčanských oktavánů se do chebského 
finále dostal z krajského kola, které  se 
konalo na jaře 2019 v reprezentativních 
prostorech hotelu Jalta na Václavském 
náměstí v Praze. Krajských kol se napříč 
Českou republikou a Slovenskou republi-
kou účastnilo 239 gymnázií. Kluci obsadili 
ve Středočeském kraji nádherné 2. místo 
a probojovali se do podzimního finále, 
které se konalo v Chebu.

Letošní rok se soutěžící utkali ve znalos-
tech z naší nedávné 
historie. Konkrét-
ně šlo o období od 
roku 1978 – 1992 
s názvem „Od spo-
lečného probuzení 
k přelomu a rozdě-
lení“. Otázky, úkoly, 
audio i videoukáz-
ky se týkaly domácí 
i zahraniční politiky, 
disentu, kultury, hos-
podářství, sportu, 
vědy, společenské 
situace v Českoslo-
vensku a dalších té-
mat. Soutěžilo se od 
9 hod. do 13 hod. ve 

4 zhruba hodinových blocích. První kolo 
spočívalo v testových otázkách. Druhé kolo 
bylo postaveno na otevřených otázkách 
a odpovědích a na doplňovačkách. Ve tře-
tím kole kluci poznávali úryvky dobových 
dokumentů, fotografie známých osobností 
z politiky, kultury, vědy, sportu  atd. Čtvrté 
kolo bylo nejzajímavější. Všichni účastníci 
zhlédli na velkoplošné obrazovce vystou-
pení známých osobností, např. Václava 
Malého, Alexandra Vondry, Michaela Žan-
tovského, Zuzany Čaputové, a měli odpo-
vědět na jejich otázky.

V této opravdu náročné soutěži, kde 
účast bez dlouhodobého studia odborné 
literatury je nemyslitelná,  naši studenti 
obsadili nádherné 22. místo z celkových 
78. gymnázií v  národním kole. Otázky 
a úkoly pro soutěžící připravovali reno-
movaní autoři odborných historických 
publikací, z nichž řada byla přítomna 
v aule a také vystoupila se svým projevem, 
např. prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Celá 
soutěž se nesla ve slavnostním duchu, za-
zněly obě státní hymny a projevy význam-
ných českých i slovenských osobností. 

Nakonec nezbývá než poděkovat týmu  
GaSOŠE Sedlčany za vzornou reprezentaci  
školy a města a také  smeknout před hlav-
ním organizátorem soutěže panem Mgr. 
Miroslavem Stulákem.

Mgr. Jaroslav Holan, GaSOŠE

MODROTISK A POKOVOVANÉ LISTY ZAUJALY 
NA STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCI
V LITVÍNOVĚ

la fotografie starou technikou modrotisku, 
založenou na chemické reakci a vzniku 
modrého barviva, tzv. berlínské modři. 
Přestože patřila k nejmladším účastníkům, 
sklidila velkou pochvalu komise za nápad 
i předvedené fotografie.

 Studentka 4. ročníku Andrea Veselá 
komisi velmi zaujala svou prací, ve které 
galvanicky pokovovala přírodniny a vyrá-
běla z nich šperky. Pokovované listy sklidily 
ohromný obdiv. V soutěži získala 2. místo 
a to považujeme za velký úspěch. Obzvláště 
když soutěžila se studenty z gymnázia PORG  
nebo Střední průmyslové školy chemické 
v Praze.  RNDr. Drahomíra Grinová, GaSOŠE



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
od konce letošního roku nás dělí již jen pár dnů. Mnozí z nás bilancují, co pro nás rok 2019 znamenal, 
co nám přinesl, co nám vzal, co se nám podařilo či nepodařilo atd. To co bylo  již nezměníme, pouze to může-
me přijmout a poučit se z toho. 
Celý rok jsem vás informovala o činnosti Sdružení obcí Sedlčanska a Toulavy. Věřím, že pro vás články byly 
zajímavé a že jste se dozvěděli něco nového.

Pěší stezka údolím Lužnice Toula-
vou z Plané nad Lužnicí přes Tábor 
a Bechyni do Týna nad Vltavou se 

4. 12. 2019 dostala na seznam nejlepších pěších stezek Evropy Lea-
ding Quality Trails Best of Europe.

Jde o první stezku v ČR, která se tímto oceněním může pochlubit. 
Pro zařazení na seznam musí stezka splnit přísná kritéria co se týká 
povrchů stezky, atraktivit a dostupnosti služeb.

Certifikát z rukou prezidenta Ev-
ropské asociace turistických klubů 
Borise Mičiče převzala ředitelka 
Toulavy Štěpánka Barešová, ná-
městek hejtmanky Jihočeského 
kraje Zdeněk Dvořák a generální 
sekretář Klubu českých turistů Petr 
Hrubec za účasti starostů měst Tá-
bor, Bechyně, Planá nad Lužnicí, 
Týn nad Vltavou, městyse Stádlec, 
obce Dobronice u Bechyně, zá-

stupců Ministerstva pro místní rozvoj, CzechTourism, JCCR a dalších 
hostů.

Projekt si vyžádal investici 600 tisíc korun, z čehož 480 tisíc tvořila 
dotace od Jihočeského kraje. „Musím se přiznat, že jsem už na podob-
né stezce byl v Německu před mnoha lety a říkal jsem si, jak asi bude 
dlouho trvat, než se dočkáme i v České republice. A podívejte, my ji 
teď otevíráme právě u nás v jižních Čechách. To je něco úžasného. 
A to obzvlášť v dnešní době, kdy si začínáme uvědomovat, jak bla-
hodárný vliv má kvalitní využití volného času pro naše zdraví. Všem, 

kteří se na výlet 
kolem Lužnice 
vydají, přeji co 
nejlepší zážitky,“ 
uvedl náměstek 
hejtmanky Zde-
něk Dvořák.

• Účast na veletrhu cestovního ruchu 
        Holiday World v Praze

•  Stavba Krčínovy cyklostezky
• 4 Farmářské trhy
• Cykloakce - Otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku
• Valné hromady svazku
• Stolní kalendář na rok 2021 – „perličky ze Sedlčanska“
• Pokračování projektu Centra společných služeb
• Projekt Strategické dokumenty pro obce
• Výběrová řízení pro obce
• Služby pověřence
• Školení pro obce a zastupitele
• Šablony do škol
• Dopravní obslužnost
• Odpadové hospodářství

Přeji Vám dobré vykročení do roku 2020, pevné zdraví, lásku a spokojenost. Děkuji. Štěpánka Barešová

PRVENSTVÍ V ČR MÁME POTVRZENO ☺

CO NÁS VE SDRUŽENÍ ČEKÁ V ROCE 2020?

Pěší trasa, která měří 55 km, je mezi 19 trasami v Evropě na tom-
to prestižním seznamu. Česká republika se tak díky Toulavě stala 
teprve 10. evropskou zemí, která takovou trasu má. Nejvíce jich je 
v Německu a Řecku.

„Je to vlastně takové turistické UNESCO. Zkušenosti ze zahraničí 
přitom ukazují, že právě taková nabídka je nástroj, jak nalákat do re-
gionu turisty, kteří v něm zůstanou delší dobu, nepřehlcují zavedená 
turistická centra, utratí tam peníze a především prodlouží turistickou 
sezónu na méně exponované jarní a podzimní měsíce,“ říká Štěpán-
ka Barešová, ředitelka o.p.s. Toulava.

Stezka údolím Lužnice Toulavou začíná v Plané nad Lužnicí, po 
modré turistické značce pokračuje po břehu řeky do Sezimova Ústí, 
odkud jde po červené přes rozhlednu Hýlačka do lesoparku Pintov-
ka a po žluté do Tábora. Tady už se napojuje na historickou Příbě-
nickou stezku, která vznikla již roku 1899, jako jedna z nejstarších 
turistických stezek v jižních Čechách. Údolím řeky pak pokračuje po 
červené až do Bechyně, kde probíhá trasou Bechyňské výhledy s vy-
hlídkami na město a následně opět po červené podél řeky až k Týnu 
nad Vltavou, kde se Lužnice vlévá do Vltavy. 

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

• Spolupráce s turistickou oblastí Toulava – cestovní ruch
• atd., atd. 



STŘÍPKY Z MUZEJNÍHO ROKU 2019
Vážení čtenáři Radnice, 

na této stránce zmiňujeme některé z akcí, které se minulý rok 
konaly v sedlčanském muzeu, nebo na jejichž pořádání se naše 
organizace podílela.

Hlavní akcí roku byla vzpomínka 30. výročí listopadových udá-
lostí roku 1989, které jsme si společně s dalšími institucemi 
v našem městě připomněli. Významným počinem podporovaným 
zástupci města se stala instalace pamětní desky generála Josefa 

Balabána in memoriam na budově 1. základní školy Sedlčany.
Děkuji pracovníkům muzea a také občanům, dárcům, pod-

nikatelům a sponzorům, kteří městské muzeum navštěvují 
a podporují jej v jeho činnosti. Zvláštní poděkování náleží zastu-
pitelům města Sedlčany za všestrannou podporu a pozornost, 
kterou věnují nejen městskému muzeu, ale i kulturnímu životu 
v našem městě. 

Mgr. David Hroch, ředitel muzea

Věra Dlouhá a Hana Vinařová se s námi 
podělily o své australské dobrodružství. Ne-
mohla chybět blízká setkání s klokany, hady, 
pavouky a dalšími místními živočichy.

Uplynulo 110 let od vzniku sedlčanského 
odboru Klubu českých turistů. Výstavu, kte-
rá toto výročí připomněla, doplnily fotogra-
fie větrných mlýnů od Jana Lišky.

Muzejní noc jsme ve spolupráci se ZUŠ Sedl-
čany pojali jako výlet do historie a zamýšleli 
jsme se nad kontrasty minulosti, přítomnos-
ti a budoucnosti.

Hlavní výstava sezóny v režii Model klubu 
Sedlčany přilákala návštěvníky všech gene-
rací. Interaktivní zábavu zajišťoval letecký 
simulátor spolu s autodráhou.

Zpěvačka a houslistka Olga Šafrová a pia-
nista Jakub Šafr, posíleni o milého hosta 
v podobě houslisty Zbyňka Malého, nás 
opět přenesli o necelé století nazpět…

Podzimní výstavou jsme oslavili hned čtyři 
důležitá výročí: 720 let od první písemné 
zmínky o městě Sedlčany, 150 let hasičské-
ho sboru a 125 let lokálky a muzea.

Večery při svíčkách se těší vašemu zájmu. 
O tom, co všechno lze zahrát na dvě kytary, 
nás přesvědčili The Acoustic A-Team (Karel 
Fořt & Zdeněk Zázvůrek).

V rámci akce 30 let svobody připravilo mu-
zeum pro návštěvníky projekci dobových 
filmových záběrů a výstavu fotografií z lis-
topadu 1989 v Sedlčanech.

Předvánoční řemeslné dny tentokrát 
ozvláštnila velká účast studentů sedlčan-
ského gymnázia, kteří se podíleli na prodeji 
ozdobného i jedlého sortimentu.

Generálmajor in mem. Josef Balabán v le-
tech 1905–1908 navštěvoval měšťanskou 
školu v Sedlčanech. Od června jej připomíná 
pamětní deska příhodně umístěná na školní 
budově.

Šestý ročník projektu Městské knihovny 
Sedlčany s názvem Živé knihy se věnoval 
listopadovým událostem 1989 a životu za 
minulého režimu.


