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V Sedlčanech jsou od konce minulého roku k vidění dvě nové budovy v Tyršově ulici pod nemocnicí. Bytový dům se 
společenským centrem, kde jsou plánovány různorodé aktivity. Samostatná budova modlitebny je určena především 
pro zázemí sobotních bohoslužeb a dalších aktivit.
Nový park, který propojuje sídliště a Tyršovu ulici, nabízí místo pro odpočinek, aktivní pohyb a také dětské aktivity.
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ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma 
do každé schránky zajišťuje Česká 
pošta, s.p. 
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Českou poštu Sedlčany 
(tel. 9542 26401). 

CENÍK INZERCE: 
1/4 str. – 1900 Kč  
1/2 str. – 3200 Kč  
celá strana – 4900 Kč  
Jedno opakování sleva 5 %, 
více opakování sleva 10 %.  
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel 
neodpovídá za obsah inzerce.

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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PODPORA VÝSTAVBY
DOMOVNÍCH ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD 

Městu Sedlčany slouží čistírna odpadních vod pod Sedl-
čanskou kotlinou na levém břehu potoka Mastník, kte-
rou na základě smlouvy provozuje společnost 1. SčV, a.s.. 
Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1994. Jedná se 
o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která 
prošla v roce 2003 rekonstrukcí s intenzifikací technologie 
a splňuje veškeré limity pro povolení k vypouštění odpadních vod do vody povrchové dle 
platných norem a legislativy. Z území města je splašková voda svedena na čistírnu jed-
notnou stokovou sítí. V územním obvodu Sedlčan se však nachází více než 20 oblastí se 
zástavbou rodinných domů, které není reálné na městskou čistírnu připojit a rovněž není 
v silách města stavět čistírny a kanalizační síť ve všech těchto lokalitách.

Zastupitelstvo města Sedlčany se proto rozhodlo na veřejném zasedání 16. prosince 
2019 schválit Program podpory výstavby domovních čistíren odpadních vod, jehož účelem 
je přispět občanům na výstavbu domovní čistírny a podpořit zvyšování kvality životního 
prostředí. 20. prosince 2019 byla na úřední desce Městského úřadu zveřejněna informa-
ce o možnosti žádat o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany na podporu kvality 
životního prostředí na výstavbu domovní čistírny odpadních vod. Zveřejněny jsou rovněž 
přílohy, které obsahují všechny související nezbytné údaje a informace pro podání žádosti. 
Kromě schváleného programu města jsou to závazná pravidla pro poskytování podpory, 
vlastní výzva pod označením „Výzva ŽP č. 1/2020“, mapa dotčených lokalit, formulář žá-
dosti o podporu stavby domovní čistírny odpadních vod a žádosti o uvolnění finančních 
prostředků, informace Odboru životního prostředí o stavbě vodního díla čistírny odpad-
ních vod a smlouva o poskytnutí podpory. Žádost o podporu může uplatnit fyzická osoba 
starší 18 let vlastnící rodinný dům, kde je přihlášena k trvalému pobytu.

Žádosti je možné podávat od 1. února do 30. června 2020. Žádost musí splňovat všech-
ny podmínky programových pravidel pro poskytování podpory. Pro rok 2020 je schválena 
maximální výše podpory 20.000,- Kč na jednoho žadatele. Podpora ze strany města nevy-
lučuje využití jiné dotace. V případě potřeby vám bližší informace poskytne a na otázky 
odpoví referent Odboru životního prostředí Městského úřadu Sedlčany, pan Ing. Stanislav 
Dvořák, kterého najdete ve 2. patře budovy č. p. 34 na náměstí T. G. Masaryka (modrá 
budova).                                            

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 7.2.2020

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

Čistírna odpadních vod pod Sedlčanskou kotlinou.



STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Na současné úrovni právního a občanské-
ho vědomí lze spatřovat deficit veřejnosti, 
a to napříč generacemi a úrovní dosaženého 
poznání, v oblasti kompetencí jednotlivých 
orgánů obcí řešit různé životní situace obča-
nů. Často ani mnozí zástupci obcí si nejsou 
vědomi svých reálných kompetencí, čímž 
dochází k nenaplnění představ a z toho pra-
menící nespokojenosti a hledání viníka. Pod-
statné je, uvědomit si omezené možnosti 
volených zástupců v rozhodování o věcech 
veřejné správy na lokální úrovni. Ačkoliv je 
Ústavou deklarována samospráva věcí veřej-
ných, paradoxně by na celou ČR postačova-
lo zřízení jediné obce. Možnosti a kreativita 
řešení i přístupů jsou obcím postupně ome-
zovány, a to zejména dopadem judikátů, 
výkladových stanovisek a v poslední době 
centralizací moci prosazované zejména ko-
merčními zájmy a politickým zadáním do 
právních předpisů, vše pod rouškou urych-
lování procesů. 

Pokusme se ozřejmit elementární roz-
díl mezi státní správou a samosprávou 
a alespoň v základním předestřít aplikovaný 
model spojené státní správy a samosprávy 
v právním prostředí naší republiky.

Interakce státní správy a samosprávy má 
podobu místní správy, kterou tvoří decen-
tralizované orgány státní správy a orgány 
územní samosprávy. V podstatě existují tři 
základní modely uspořádání místní správy. 
Jedná se o francouzský model, ve kterém 
jsou státní správa a samospráva od sebe od-
děleny. Na úrovni nižších jednotek fungují 
vedle sebe zcela nezávisle orgány samosprá-
vy a státní správy v podobě tzv. dekoncen-
trátů. Dále existuje angloamerický model, 
u kterého je aplikován systém veřejné sprá-
vy na úrovni nižších jednotek založený pouze 
na samosprávě. Tento systém neužívá děle-
ní na státní správu a samosprávu na místní 
úrovni. Nakonec se jedná o model smíšený, 
ve kterém jsou definovány orgány samosprá-
vy (územně samosprávné celky), vykonávají-
cí samosprávu (vlastní působnost) a zároveň 
státní správu (přenesená působnost). 

Česká republika obdobně jako Rakousko či 
Německo doposud patří mezi státy s aplikací 
smíšeného modelu.

Obce ve státech se smíšeným modelem 
zabezpečují národní veřejné statky v přene-
sené působnosti, z nichž plyne užitek obča-
nům celého státu a dále lokální veřejné stat-
ky v samosprávné působnosti, kde se jedná 
o veřejné statky, jejichž užitek plyne přede-
vším občanům daného území. Tyto statky 
mohou být jak čisté veřejné (např. místní ko-

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
munikace, péče o veřejnou zeleň), tak statky 
smíšené (např. městská hromadná doprava).

Vyšší stupně územní samosprávy (v ČR kra-
je) v rámci smíšeného modelu zajišťují posky-
tování vybraných národních veřejných statků 
v přenesené působnosti (např. středoškolské 
vzdělání) a regionálních veřejných statků v sa-
mosprávné působnosti.

Státní správa je definována jako veřejná 
správa uskutečňovaná státem, přičemž v ka-
ždé společnosti zorganizované ve stát je stát-
ní správa nezastupitelnou součástí veřejné 
správy. V tomto smyslu je státní správa také 
základem veřejné správy. Odvozována je od sa-
motné podstaty, postavení a poslání státu, od 
podstaty a způsobů realizace státní moci. Svým 
charakterem je státní správa zvláštním druhem 
společenského řízení, uskutečňovaného stá-
tem. Pojem státní správa je užíván jak v tzv. 
organizačním pojetí, kdy se jím rozumí orgány 
státní správy, tak v tzv. funkčním pojetí, kdy jde 
prakticky o výkon státní správy jakožto výkon 
podzákonné nařizovací činnosti těchto orgánů.

Samospráva označuje zpravidla oprávnění 
určitého společenského organismu obstará-
vat právem vymezený okruh svých záležitos-
tí samostatně, relativně nezávisle na širším 
společenském organismu, jehož je součástí. 
Politický pojem samosprávy znamená pouhý 
organizační princip státní správy (státní správu 
obstarávají nejen úředníci, ale i zástupci obča-
nů), přičemž subjektem státní správy je sám 
stát. Právní pojem samospráva vyjadřuje sku-
tečnost, že veřejné záležitosti spravuje někdo 
jiný než stát, tj. veřejnoprávní korporace.

Samospráva se obvykle člení na územní a zá-
jmovou. Podstata územní samosprávy spočívá 
v  tom, že je „mikrokosmem“ státu, univerza-
litou působnosti a vrchnostenské moci v tom 
smyslu, že obci v podstatě podléhají všechny 
osoby a jejich prostřednictvím i všechny věci 
na jejím území. Také samospráva zájmová pů-
sobí územně, ale její vrchnostenská moc, resp. 
pečovatelská činnost, se týká jen určitého 
okruhu osob. 

Působnost obcí je institutem, jímž se obec-
ně rozumí právně vymezený okruh společen-
ských vztahů, předmět, obsah a rozsah činnos-
ti, v nichž obec realizuje svoji pravomoc. Podle 
platné právní úpravy přichází u obcí v úvahu 
působnost dvojího druhu, a to jednak působ-
nost samostatná a působnost přenesená, jak 
je již uvedeno výše. U samostatné působnosti 
hovoříme o klasické obecní samosprávě, v je-
jímž rámci obec spravuje svoje záležitosti sa-
mostatně, přičemž je dnes silně vázána zákony 
na všech jejich úrovních (od ústavních zákonů 
počínaje, přes zákony EU až po metodické po-

kyny úředníků krajů), tedy většinou obecně 
závaznými právními předpisy, vydanými k pro-
vedení zákonů nejen ústředními orgány moci.  

U přenesené působnosti se jedná o výkon 
státní správy, který stát nerealizuje přímo 
svými orgány, nýbrž nepřímo, a to prostřed-
nictvím obcí a jejich orgánů na definovaném 
stupni pověření. I zde se při výkonu přenesené 
působnosti obce řídí zákony a ostatními obec-
ně závaznými právními předpisy a v jejich me-
zích také usneseními vlády a směrnicemi pře-
devším ústředních orgánů státní správy.

Přenesená působnost tedy zahrnuje státní 
správu, u které stát sice vychází z toho, že pat-
ří jemu, ale jejíž bezprostřední výkon považuje 
za vhodné svěřit obcím jako představitelům 
místní samosprávy, a to zejména proto, aby si 
občané mohli základní záležitosti z oblasti stát-
ní správy vyřizovat přímo na místě.

Je tedy zřejmé, že státu nestačí pouze nej-
vyšší státní mocenské orgány, ale pro svoji 
působnost potřebuje propracovanou orga-
nizaci veřejné správy pokrývající celé území. 
V tomto smyslu je ČR členěna do obcí (zá-
kladních územních samosprávných celků), 
a krajů (vyšších územních samosprávných cel-
ků). Obec je územním společenstvím občanů, 
které má právo na samosprávu. Podle počtu 
obyvatel se rozlišují obce, městyse a města, 
z nichž 19 největších (statutárních měst), má 
zvláštní organizaci. Jejich území se může čle-
nit do městských částí nebo obvodů s vlastní 
samosprávou.

Občanem obce je český státní občan, který 
je v ní hlášen k trvalému pobytu. Tento po do-
sažení věku osmnácti let může volit a být vo-
len do zastupitelstva obce, hlasovat v místním 
referendu, navštěvovat schůze zastupitelstva, 
kde disponuje určitými právy, apod. Je však 
povinen se řídit právními předpisy vydanými 
obcí, dodržovat veřejný pořádek atd. 

Všichni víme, že každá obec je stavebně tvo-
řena vnitřní částí s obytnou, případně jinou, 
např. průmyslovou zónou a dalšími plochami 
pro jiné využití na uspokojování potřeb obča-
nů a vnější částí, tvořenou poli, loukami, lesy, 
rybníky…

K dosažení svých cílů využívá obec vlastní 
majetek, se kterým účelně hospodaří podle 
vlastního rozpočtu v limitech zákonných před-
pisů.

Při každé obci jsou k tomu využívány insti-
tuty obecních úřadů, které na větších správ-
ních obvodech také pečují o státní správu. 
Kompetence a postavení obecních úřadů 
v uvedeném modelu státní správy se pokusí-
me ozřejmit příště. 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník



USNESENÍ 

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 31/2018-2022 DNE 18. PROSINCE 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 11 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 4. prosin-
ce 2019 (RM č. 30/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 31-
541/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Rozpočtové opatření č. 7/2019, a to 
v plném rozsahu všech aktuálních a navr-
žených rozpočtových změn. Předmětem 
tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve 
výši 2.198,- tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 
100,- tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě 
budou činit celkem 294.480,- tis. Kč a výda-
je po provedené úpravě budou činit celkem 
292.282,- tis. Kč. Rozpočet po započítání 
tohoto opatření do dříve schváleného roz-
počtu města Sedlčany na rok 2019 včetně 
dříve provedených rozpočtových změn, 
bude přebytkový částkou 2.198,- tis. Kč (RM 
31-542/2018-2022);
▪ uzavřít Dodatek č. 5 k původní Smlou-
vě o nájmu nebytových prostor (tělocvična 
v objektu administrativní budovy Sedlčany 
č. p. 34, a to na dobu určitou do dne 30. červ-
na 2021, za podmínky navýšení nájemného 
v souvislosti s nárůstem cen (aktualizace ná-
jemného se zohledněním inflace); (v souboru 
výroků usnesení RM 31-544/2018-2022);
▪ podnájem bytu velikostní kategorie 1+1 
(č. bytu 7/I. patro) na adrese bytového 
domu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 
264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 
a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou 
ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 
2020 (RM 31-545/2018-2022);
▪ a to s účinností dne 1. dubna 2020 Ceník 
o výši úhrad za poskytované sociální služby 
městem zřízeným subjektem, Pečovatel-
skou službou Sedlčany, organizační složkou 
města Sedlčany, a to postupem podle usta-
novení § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (RM 31-546/2018-2022);
▪ na období prvního pololetí roku 2020 (1. 
ledna 2020 až 30. června 2020), Program 
jednání Rady města Sedlčany, kterým jsou 
stanoveny závazné termíny jednání toho-
to orgánu města Sedlčany (harmonogram) 
a hlavní nosná programová témata jednání 
a dále návrh předběžných termínů pro svo-

lání veřejných zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany na uvedené období, který sestavil 
a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 
města Sedlčany (RM 31-549/2018-2022);
▪ vzorovou Smlouvu o poskytnutí podpo-
ry, tj. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z Programu města Sedlčany na pod-
poru kvality životního prostředí v rozpočto-
vém období 2020 s podporovanou aktivitou 
„Výstavba domovních čistíren odpadních 
vod“ (RM 31-550/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjem-
cem je osoba splňující kritéria potřebnosti 
(případ č. j.: SOC/24689/2019), definova-
ná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 
povinnosti za komunální odpad. Dar bude 
vyplacen na základě uzavřené Darovací 
smlouvy; celkem pro 1 případ činí jeho výše 
800,00 Kč (RM 31-551/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila schválit 
Zastupitelstvu města Sedlčany: 
▪ přijetí daru vlastnictví pozemků parc. č. 
3020/43 o výměře 38 m2, parc. č. 3020/44 
o výměře 756 m2 a parc. č. 3136 o výměře 
189 m2, vše druhem pozemku orná půda, 
způsobem ochrany ZPF, v k. ú. a obci Sedl-
čany, o celkové výměře 983 m2, a to z vlast-
nictví dárce (FO) do vlastnictví města Sedl-
čany (obdarovaného). Nemovitosti jsou 
určeny na zhotovení společného zařízení, 
místní obslužné komunikace v rozvojové 
zóně (RM 31-543/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, vypracovat a předložit k uzavře-
ní smluvních stran Dodatek č. 5 k původní 

Smlouvě o nájmu nebytových prostor (tě-
locvična) v objektu administrativní budovy 
Sedlčany č. p. 34 (v souboru výroků usnese-
ní RM 31-544/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ se změnou sídla subjektu – NAŠLOSE, 
z. s., který bude nově sídlit na adrese ob-
jektu ve vlastnictví města Sedlčany, tj. mul-
tifunkční budova Sedlčany, Kapitána Jaroše 
č. p. 482, 264 01 Sedlčany, a to s účinností 
dne vydání tohoto usnesení (18. prosince 
2019). Dřívější adresa spolku bude zrušena. 
Nápravu v evidencích provede na své nákla-
dy žadatel (RM 31-547/2018-2022);
▪ s dočasným zapojením prostředků Re-
zervního fondu příspěvkové organizace 
1. základní škola Sedlčany, se sídlem Sedl-
čany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedl-
čany; IČO 47074299, na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s realizací projektu 
s podporou SFŽP ČR pod názvem „Přírodní 
zahrada na 1. základní škole Sedlčany“ ve 
výši 94.951,- Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 31-548/2018-2022);
▪ pro případ potřebnosti definované Žá-
dosti, s případným zapojením Rezervního 
fondu a Fondu investic ve výši 100.000,- Kč 
na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 
s projektem SFŽP ČR Výzva č. 9/2019 „Vý-
sadba stromů“ podél cesty za vodárnou na 
Šiberném vrchu, pozemek parc.  č. 2914/4 
v k. ú. a obce Sedlčany, a to pro případ Žá-
dosti příspěvkové organizace 1.  základní 
školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primá-
ře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČO 
47074299 (v souboru výroků usnesení RM 
31-548/2018-2022).

NADAČNÍ FOND
PATRONÁT SEDLČANSKO

sděluje, že se na něj mohou průběžně 
obracet zájemci o spolufinancování svých 
projektů, které jsou v souladu s cílem na-
dačního fondu. 

Nadační fond Patronát Sedlčansko chce 
podporovat:

• zachování historických a kulturních 
památek, lidových tradic a kulturního 
dědictví, zejména ve spolupráci s dětmi 
a mládeží

• rozvíjení komunitního života sedlčan-
ského regionu

• ty, kteří zlepšují život ve svém okolí, 
obnovují drobné památky, proměňují a oži-
vují veřejná prostranství svých obcí a okolí

• ty, kteří organizují sousedská setkávání 
či komunitně-vzdělávací projekty zaměře-
né na historii, kulturní památky a národní 
dědictví či lidové tradice i v duchu křesťan-
ských hodnot

Nadační fond Patronát Sedlčansko může 
přispět až do výše 60% celkových nákladů 
na jednotlivý projekt.

Přihlášky zasílejte pouze elektronicky na 
e-mail: projekty@patronatsedlcansko.cz. 

Další podrobnosti a formulář žádosti 
naleznete na webových stránkách: www.
patronatsedlcansko.cz. Uzávěrka žádostí 
je 10.4.2020.



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 32/2018-2022 DNE 8. LEDNA 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 14 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výro-
ků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 18. prosin-
ce 2019 (RM č. 31/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 32-
552/2018-2022);
▪ přednesenou zprávu ve věci výkonu státní 
správy za rok 2019 na Městském úřadu Sedl-
čany, včetně evidenčně a statisticky zjistitel-
ných údajů ve vztahu k definovaným výkonům 
a porovnání jejich vývoje a obsahu, zejména 
s obdobím roku 2018 (RM 32-554/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Rozpočtové opatření č. 8/2019, a to v pl-
ném rozsahu všech aktuálních a navržených 
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opat-
ření je snížení příjmů rozpočtu města Sedlča-
ny na rok 2019 o částku ve výši 157,00 tis. 
Kč a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2019 o částku ve výši 196,00 tis. Kč. 
Příjmy po provedené úpravě budou činit cel-
kem 294.323,00 tis. Kč a výdaje po provedené 
úpravě budou činit celkem 292.086,00 tis. Kč. 
Rozpočet po započítání tohoto opatření do 
dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2019 včetně dříve provedených roz-
počtových změn, bude přebytkový částkou 
2.237,00 tis. Kč (RM 32-553/2018-2022);
▪ v rámci organizace činnosti a uspořádání 
pracovníků do pracovních pozic, zařazených 
do struktury Městského úřadu Sedlčany, a to 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový 
počet zaměstnanců města Sedlčany pro rok 
2020 zařazených do Městského úřadu Sedl-
čany, včetně zaměstnanců Turistického infor-
mačního centra Sedlčany a technické podpory 
(systemizovaných míst), na 77 zaměstnanců, 
při naplnění předpokladu 75,6187 pracovní-
ho úvazku. Konkretizace členění pracovních 
míst je obsahem Systemizace pracovních míst 
zaměstnanců města Sedlčany zařazených do 
Městského úřadu Sedlčany a organizační struk-
tury města Sedlčany (RM 32-555/2018-2022);
▪ přechod smluvního užívání bytu (ubytova-
cí jednotky č. 1/II. patro na adrese bytového 
domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 
01 Sedlčany) založeného na základě Smlouvy 
o nájmu (ubytování), byla nově uzavřena s dru-
hem smluvní uživatelky, neboť tato odjíždí pra-
covně do zahraničí (RM 32-557/2018-2022);
▪ přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny 
Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, kte-
ré obdarovaný subjekt, příspěvková organiza-
ce, použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizo-
vací listiny. Celková hodnota darů je 42.921,00 
Kč (234 svazků, z toho 232 knih a 2 CD); (RM 
32-559/2018-2022);
▪ na základě novely nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech ve veřejných 
službách a správě, provedené nařízením 
č. 300/2019 Sb., ze dne 4. listopadu 2019 nově 
nastavené platové výměry ředitelům příspěv-
kových organizací zřízených městem Sedlčany, 
ředitelům obchodních společností, které jsou 
založeny městem Sedlčany a tajemníkovi Měst-
ského úřadu Sedlčany (RM 32-560/2018-2022);
▪ podání Žádosti o dotaci na podporu pro-
jektu „Sportovně rekreační zóna Sedlčany“ 
do programu podpory MMR ČR na rok 2020 
– Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu (v souboru výroků usnesení 
RM 32-561/2018-2022); 
▪ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu Středočeského kra-
je podle Programu na podporu turistických 
informačních center Středočeského kraje pro 
rok 2019 (ev. č. S-4974/REG/2019), jejímž 
předmětem je poskytnutí dotace v maximál-
ní výši 19.500,00 Kč, a to za účelem pořízení 
fotografického objektivu a plakátovacích sto-
janů (RM 32-563/2018-2022);
▪ Rámcovou smlouvu o dodávce služeb pova-
hy informačních technologií, systémů a bez-
pečnosti administrativních výkonů a stability 
provozu, která je uzavírána na dobu určitou 
do dne 31. prosince 2020 s panem Václavem 
Pištěkem, se sídlem Sedlčany, Za Nemocnicí 
č. p. 1069, 264 01 Sedlčany; IČO 12532738; 
DIČ: CZ510912248 (RM 32-564/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
800,00 Kč/rok 2020/nemovitost, kde příjem-
cem je osoba splňující kritéria potřebnosti, 

definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplat-
kové povinnosti za komunální odpad. Dary bu-
dou vyplaceny na základě uzavřené Darovací 
smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) 
samostatně (celkem pro 13 případů činí jejich 
výše 10.400,00 Kč); (RM 32-565/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila schválit Za-
stupitelstvu města Sedlčany: 
▪ prodej pozemku parc. č. 381/4, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 32 m2, v k. ú. 
a obci Sedlčany, vizte geometrický plán 
č. 2708-157/2019 ze dne 3. prosince 2019, 
vyhotovený Energon Dobříš, s. r. o., a to žada-
teli (FO), za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, 
tj. celkem za kupní cenu 16.000,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení RM 32-556/2018-2022);
▪ a to v návaznosti na své usnesení označené 
RM 14-225/2018-2022 ze dne 17. dubna 2019, 
aby původně vydané doporučení ke schvále-
ní bezúplatného převodu vlastnického práva 
k nemovité věci, pozemku parc. č. 1811/2 
v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, bylo realizováno s akceptací 
podmínky vlastníka současně smluvně sjednat 
zřízení věcného práva, kterým se nabyvatel 
(město Sedlčany) na dobu trvání 20 let, počí-
tané ode dne nabytí předmětu bezúplatného 
převodu do vlastnictví, zaváže, že převáděnou 
nemovitou věc nezcizí a nezatíží zástavním prá-
vem (RM 32-558/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s podáním Žádosti příspěvkové organizace, 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; IČO 
42728452, do Programu 2020 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Stře-
dočeského Fondu kultury a obnovy památek, 
a to na podporu realizace projektu pod ná-
zvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 
56. ročník“ (RM 32-562/2018-2022).

PODPORA VÝSTAVBY
DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Program ke zlepšení kvality odpadních a povrchových vod 

určených pro stávající objekty trvalého bydlení
v Sedlčanech i osadách bez možnosti připojení

na centrální čistírnu.

Další informace naleznete na webových stránkách města
(mesto-sedlcany.cz) v sekci „Aktuality”.



RŮZNÉ

JAK PROBÍHÁ VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. ZŠ SEDLČANY
Dávno jsou pryč roky, kdy se v září v lavi-

cích prvních tříd krčili žáčkové plní nejistoty 
a obav ze všeho, co je v neznámé škole čeká. 
Je jiná doba - říkáme často - a to je dobře. 
Pojďte se tedy spolu s předškoláky na 1. stu-
peň naší školy podívat už nyní.

První setkání již mají mnozí za sebou. V lis-
topadu mohli využít pozvání na návštěvní den, 
který škola tradičně organizuje. Letošní prv-
ňáčci se rozhodli pokračovat v akci, kterou pro 
ně, předškoláky, loni připravili nejmladší žáci, 
a zvou své budoucí spolužáky ve čtvrtek 19. 3. na 
sportovní odpoledne. Slibují mnoho zážitkových 
aktivit, které dětem školní prostředí více přiblíží.

Nástup dítěte do první třídy je velkou změ-
nou také pro rodiče. Připravili jsme pro vás 
hned dvě setkání – 18. 2. a 1. 4. vždy v 15:30 
hod., při nichž vám třídní učitelky budoucích 
prvňáčků E. Moulíková a S. Nováčková i další 
učitelky z 1. stupně pomohou proniknout do 
školní problematiky po stránce vzdělávací, or-
ganizační a předvedou vám i praktické ukázky 
výuky nejmladších žáků. 

18. února dopoledne máte zároveň možnost 
navštívit s dětmi otevřené hodiny výuky čes-
kého a anglického jazyka a matematiky. Odpo-
ledne můžou předškoláci pobýt v prostorách 

školní družiny, pohrát si s kamarády a příjemně 
tak strávit čas, ve kterém budou jejich rodiče 
besedovat s pedagogy.

Od prvních ročníků se žáci zapojují do nej-
různějších aktivit a projektů, které naše škola 
nabízí. V českém jazyce probíhají v rámci čte-
nářské gramotnosti čtenářské dílny, využíváme 
metody kritického myšlení, jež rozvíjí kreativitu 
žáků. V některých hodinách probíhá tandemo-
vá výuka. Pravidelně také navštěvujeme pro-
gramy v městské knihovně. Výuka anglického 
jazyka v 1. ročníku probíhá v rámci zájmového 
kroužku, od 2. ročníku je angličtina součás-
tí povinného vzdělávání. Letos se nově jedna 
třída zapojila do e-twinningu, spolu s dalšími 
dětmi z různých škol v ČR i v zahraničí se za-
mýšlí nad stejným tématem, vyměňují si dopi-

sy, obrázky a rozšiřují své znalosti cizího jazyka.
Rodiče si pro své dítě mohou vybrat výuku 

matematiky podle Hejného, nebo klasickou 
metodou.

Ve škole pracuje tým Světové školy, který or-
ganizuje různé akce a projekty zaměřené na 
plýtvání a také pomoc těm, kteří to potřebují. 

V rámci grantu budou mít žáci možnost využí-
vat za pěkného počasí při výuce nově vybudova-
nou přírodní zahradu.

Dále bychom chtěli vyzdvihnout aktivity školní 
družiny a školního klubu, které pro svou činnost 
využívají plně vybavené třídy, určené výhradně 
k jejich potřebám. V rámci klubu též pracuje 
21 zájmových kroužků. 

Máme na paměti, že každý žák je osobnost, 
která si zaslouží se rozvíjet. A je nám jasné, že 
to nezvládneme jen my ve škole. Musíme se 
spojit s rodiči, institucemi ve městě, odborníky. 
Hledáme nové možnosti dotací, grantů. Vzdě-
láváme se. Jsme otevřeni novým aktivitám 
a programům, které povedou k tomu, aby-
chom děti vychovali tak, že se nezaleknou 
problémů a za několik let se na ně budeme 
s důvěrou obracet jako na šikovné řemeslníky, 
vzdělané odborníky či schopné zastupitele.    

                                        Vyučující 1. ZŠ Sedlčany

KLUB DŮCHODCŮ SEDLČANY INFORMUJE A ZVE ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ
Klub důchodců Sedlčany informuje zájem-

ce o členství (aktivní seniory města), že na 
rok 2020 je již k dispozici rozvrhový plán ter-
mínů schůzek, a to v měsících a dnech takto:                       

únor 10. a 24., březen 9. a 23., duben  6. 
a 20., květen 4. a 18., červen 1., 15. a 29., 
červenec a srpen se schůzky nekonají, září 
7. a 21., říjen  5. a 19., listopad 2., 16. a 30., 
prosinec 14.

Zájemci se v těchto dnech mohou osob-
ně dostavit do Kulturního domu Josefa Suka 
v Sedlčanech, do červeného salonku, a to 
v čase od 14.00 – 16.00 hodin - a na místě sa-
mém se přihlásit za člena.

Vedení Klubu důchodců Sedlčany na každý 
z uvedených termínů připravuje programo-
vou náplň činnosti, tzn. kromě přátelského 
posezení, vzájemného popovídání si je při-

praven program se vzdělávacími, kulturními 
nebo jinými zábavnými aktivitami. 

Kontaktními osobami k poskytnutí bližších 
informací jsou: p. Jaroslava Pekárková, tel. 
318 660 079, p. Květa Černá, tel. 728 670 434.

Přijďte se pobavit a poučit. Těšíme se na 
Vás.                  Vedení Klubu důchodců Sedlčany

29. prosince 2019 se na Zimním stadionu v Sedlčanech odehrálo ryze přátelské sportovní 
utkání v hokeji. Proti sobě nastoupily 2 týmy: místní HC Sedlčany a kanadský hokejový tým 
Grumpy old men. Zápas byl vyrovnaný, rozhodlo proměňování šancí, kterých místní měli 
podstatně více než soupeř, i když konečný výsledek napovídá o opaku. Místní prohráli 2:4.



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

Od 7. února je v Městské knihovně výstava 
kreseb od Romana Čika. Tento sedlčanský 
rodák se zabývá převážně kresbou tužkou 
a uhlem.

ÚNOR 2020

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

do 28.2. VÝSTAVA „OTA JANEČEK - NEJEN VE SLABIKÁŘI”
od 7.2. - 4.3. VÝSTAVA „ROMAN ČIKO - KRESBY”
do 14.2. VÝSTAVA „OBRAZY ČESKÉ KRAJINY”
od 18.2. VÝSTAVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ SEDLČANY 2020

PO 17.2. od 10 hod. ZIMNÍ MOZAIKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
PO 17.2. od 17.15 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
ÚT 18.2. od 19.30 hod.  MISS DIETRICH LITUJE
ST 19.2. od 12.30 hod. NAUČTE SE PŘEDČÍTAT JAKO HERCI
ST 19.2. od 17 hod. HAJÁNEK
PÁ 21.2. od 15 hod. FRANTÍK DETEKTIVEM
PÁ 21.2. od 18 hod. VLADISLAV VANČURA A JEHO KNIHY
PÁ 21.2. od 18 hod. TOMÁŠ ZOUZAL - JAK SESTAVIT RODOKMEN
PÁ 21.2. od 20 hod. RODIČE NA TAHU
SO 22.2. od 8 hod. KOUZLO ZIMNÍCH VÝHLEDŮ (sraz na autobus. nádraží v Sedlčanech)
SO 22.2. od 14 hod. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
SO 22.2. od 20 hod. TENKRÁT V HOLLYWOODU
NE 23.2. od 19 hod. MALINA BROTHERS SLAVÍ 10 LET
PO 24.2. od 19.30 hod. TANČÍRNA
ST 26.2. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 27.2. od 20 hod. STUDENÁ VÁLKA
PÁ 28.2. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 28.2. od 18 hod. OSUD JMÉNEM LEŽÁKY - SETKÁNÍ S J. DOLEŽALOVOU
PÁ 28.2. od 20 hod. S CHUTÍ TOSKÁNSKA 
SO 29.2. od 10 hod. ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
SO 29.2. od 20 hod. ŠIBŘINKY
SO 29.2. od 20 hod. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

....................................... TRAVESTI SHOW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................... DIVADLO (UNGELT) 

.... WORKSHOP PRO RODIČE A PRARODIČE

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

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

..................................... ČTENÁŘSKÝ KLUB

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

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

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

............. MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

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

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

PO 10.2. od 10 hod. NA CO SE VEVERKY TĚŠILY
ÚT 11.2. od 19.30 hod. DVA NAHATÝ CHLAPI
ST 12.2. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 12.2. od 18 hod. PROSPÍVÁNÍ TĚLA I DUŠE
ČT 13.2. od 20 hod. DELAKO OD REYKJAVÍKU
PÁ 14.2. od 13 hod.  PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 14.2. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 14.2. od 18 hod. HÁČKUJEME S KRISTIÁNEM
PÁ 14.2. od 19 hod. SAŠA NIKLÍČKOVÁ - ŠANSON MIT KOPF UND CORAZÓN
PÁ 14.2. od 19.30 hod. PLES 2. ZŠ PROPOJENÍ
PÁ 14.2. od 20 hod. BÍDNÍCI
SO 15.2. od 20 hod. PŘES PRSTY
NE 16.2. od 15 hod. O SNĚHURCE A SEDM TRPASLÍCÍCH

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

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

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

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

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

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

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

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

............................... VEČER PŘI SVÍČKÁCH

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

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

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

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

ST 5.2. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 5.2. od 19.30 hod. TALK SHOW JOSEFA DVOŘÁKA
PÁ 7.2. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY
PÁ 7.2. od 15 hod. LOUTKOVÉ DIVADLO
PÁ 7.2. od 18 hod. HURÁ DO NEPÁLU!
PÁ 7.2. od 20 hod.  SPOLUJÍZDA
SO 8.2. od 9 hod.  ZIMNÍ CESTIČKOU ZA TEPLOU KÁVIČKOU (sraz u kašny)
SO 8.2. od 19.30 hod. OCHOTNICKÝ PLES
SO 8.2. od 20 hod. ŽENSKÁ NA VRCHOLU
NE 9.2. od 15 hod. LVÍ KRÁL

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

.... ZÁBAVNÝ POŘAD (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

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

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

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

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

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

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

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

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

SO 1.2. od 19.30 hod. PLES RUGBY
SO 1.2. od 20 hod. KAREL, JÁ A TY

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

.......................................................... KINO
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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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Neděle 16. února od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky 
jsme připravili ve spolupráci 

s pražskou divadelní Agenturou KK pohádkové představení 

O SNĚHURCE 
A SEDMI TRPASLÍCÍCH

Klasická  činoherní pohádka  o princezně Sněhurce, sedmi 
trpaslících, zlé královně a krásném princi z pera velmi hrané-
ho autora Vlastimila Pešky. Scénografie kostýmů a loutek se 
úspěšně ujala mladá výtvarnice Lucie Heřmánková. Autorem 
krásných písniček a scénické hudby je skladatel a aranžér Ri-
chard Mlynář.
Účinkují: Tereza Slánská / Lucie Lichnerová a Kamil Koula
Děti se aktivně účastní děje.

Vstupné: 90 Kč. 
Délka představení cca 55 minut bez přestávky.

Středa 5. února od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

Do divadelního sálu Vás zveme na zábavný pořad 

TALK SHOW JOSEFA DVOŘÁKA
Zábavný pořad nejznámějšího českého vodníka, ale i skvělé-
ho divadelního, televizního a filmového herce Josefa Dvořáka, 
kterého doprovází populární redaktor Českého rozhlasu Jan 
Burda. 
Účinkují: Josef Dvořák a Jan Burda

Vstupné: 290,- Kč.
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Úterý 11. února od 19.30 hod.
DIVADLO (DÁRKOVÝ BALÍČEK)

Posledním dárkem z letošního Dárkového balíčku, 
který rozbalíme, bude velice úspěšná bláznivá 

divadelní komedie francouzského autora Sébastiena Thiéry

DVA NAHATÝ CHLAPI
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho 
dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden 
netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich 
však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec 
ukáže opravdo-
vé pravdě hodně 
vzdálená.

Hrají: 
Martin Zounar, 

Martina Randová, 
Martin Kraus, 

Daniela Šinkorová

Vstupné: 
350,- Kč. 

Délka představení 
cca 105 minut 

+ přestávka.

Vlastimil Peška

Klasická pohádka o princezně Sněhurce,
sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi
z pera velmi hraného autora Vlastimila Pešky.

Účinkují:
(v alternacích) Tereza Slánská, Lucie Lichnerová a Kamil Koula

O SNĚHURCE
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DIVADLO (UNGELT)

Díky blízké spolupráci s Divadlem UNGELT Praha uvádíme 
výbornou hru a zveme Vás na nevšední divadelní zážitek

MISS DIETRICH LITUJE
Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH 
a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve strhujícím rodinném 
souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. 
Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí? 
Slovo majitele Divadla UNGELT – pana Milana HEINA:
Vážení diváci, hra Britky Gail Louw byla snad napsána pro naše 
divadlo. Provokativní Regina Rázlová je ideální představitelkou 
famózní Marlene Dietrich. A emotivní Simona Postlerová její 
dcery Marii Rivy.
Herečky, původně profesorka a žačka, byly kolegyněmi v Ná-
rodním divadle a jsou dlouholeté kamarádky.

Užijte si je! Milan Hein 

Vstupné: 380,- Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Úterý 18. února od 19.30 hod.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme
ve spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA

na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL. 
Letos se koná již 27. ročník. A jako již tradičně Vás čekají sou-
těže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí 
a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.

Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem 
karnevalu v pokladně KDJS. Akce trvá do 17.00 hodin.

Neděle 23. února od 19 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu Vás zveme na velice zajímavý koncert 
skvělé skupiny muzikantů, protože

MALINA BROTHERS 
SLAVÍ 10 LET 

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista 
Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním 
projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě 
kontrabasistu Pavla Peroutku. 
Za několik posledních dekád se objevili jako hudebníci či pro-
ducenti snad na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. 
Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, 
Věrou Martinovou, Wabi Daňkem, Charliem McCoyem (Bob 
Dylan, Elvis Presley) aj. 
Mají za sebou řadu koncertů v USA i na domácích pódiích. Vy-
dali tři řadová CD a na jaře 2019 natočili DVD s hosty Charliem 
McCoyem a Kateřinou García. 
Skupina v roce 2020 slaví deset let existence a v rámci TOUR 
2020 představí nové DVD i v Sedlčanech. 

Vstupné: 220 Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Klub Velká Kobra Sedlèany, z.s. vás zve na 27. roèník
Co vás èeká: tancování • soutìže a hry • obèerstvení • volba nejhezèí a 
nejkurioznìjší masky • 
Vstupné dospìlí 30,- / dìti bez masky 20,- / dìti s maskou 10,-

Pojïte dìti všechny sem,
budem tanèit celý den.
Hrát si, smát se, soutìžit,
veselo tu musí být.

Princezny i loupežníci,
vodníci a tajtrlíci,
strašidla i dvorní dámy
budou všichni tanèit s námi

22.únor 2020 14.00
Kulturní dùm

Sedlèany
Internet: http://velka-kobra.webnode.cz • e-mail: velkakobrasedlcany@gmail.com

1985 1985

1985

Poøádá Kdy? Od kolika? Kde?

Naše inscenace vznikly  

také zásluhou grantu,  

který Divadlu Ungelt  

udělilo hlavní město Praha

Klub přátel  

Divadla Ungelt, z. s.

za laskavé podpory  

Nadace ČEZ

manželé  

Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl 

a Daniel Pešta

HLAVNÍ PARTNEŘI Divadla Ungelt

Fo
to

 ©
 J

an
 M

al
íř

GAIL LOUW

DIETRICH 
MISS

lituje

Simona POSTLEROVÁ
Regina RÁZLOVÁ

režie Radovan Lipus překlad Jitka Sloupová dramaturgie Pavel Ondruch

Sobota 22. února od 14 hod.
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 DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
SAMSON A JEHO PARTA (koncert), CAVEMAN (divadlo), 
J. A. NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad), HOUSLE (di-
vadlo UNGELT), VĚRA MARTINOVÁ (koncert), SEDLČANSKÁ 
VONIČKA (koncert), MARNOST NADE VŠE (divadlo), ANDREA 
KALIVODOVÁ (koncert), LUKÁŠ PAVLÁSEK (show)…

PLÁNOVANÉ AKCE
NA BŘEZEN 2020

ÚT 3.3. KRÁS/K/A NA SCÉNĚ                    Divadlo - předplatné 
ÚT 10.3. POKÁČ                                                                 Koncert
ČT 12.3. RIGOLETTO                                     Divadlo - předplatné
ST 18.3. OSM ŽEN                                                Divadlo NAŠLOSE
PÁ 20.3. PRVNÍ KÁVA                                                         Koncert
ST 25.3. PETRA ŠPALKOVÁ – večer hudby a poezie 

Poezie - předplatné 
PÁ 27.3. DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRA /GB/    Koncert

NE 29.3. VESELÉ VELIKONOCE          Pohádka pro děti a rodiče

První výstava roku 2020 se jmenuje

OBRAZY ČESKÉ KRAJINY
Svá díla vystavuje sedlčanský amatérský výtvarník

ZDENĚK ŠŤOVÍČEK.
Po deseti letech se představuje se svými obrazy a výtvarnými 
díly návštěvníkům KDJS. Výstava trvá do 14. února 2020.

VÝSTAVY
Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedl-
čanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při 
každé večerní kulturní akci.

Úterý 18. února od 17 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

Pondělí 24. února od 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Travesti show Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu

TANČÍRNA 
přijíždí znovu do našeho města. Na své si přijdou však nejen 
milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Novou po-
silou souboru je pro letošní sezónu nejmenší travesti umělec 
v Čechách – slečna Saša. Malá je však jen svým vzrůstem, 
na jevišti jí rozhodně nepřehlédnete. Samozřejmě se na Vás 
těší známé oblíbené tváře – Dolores, Cathrin a Gina. Přijď-
te se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky 
a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystoupe-
ních parodují. Tančírna Vás zaručeně roztančí a zapomenete 
na všechny starosti!

Vstupné: 290,- Kč v předprodeji, na místě konání 310 ,-Kč. 
Délka představení cca 110 minut + přestávka. VÝSTAVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ SEDLČANY 2020

Pedagogové: Diana Pinkasová, Lenka Feldsteinová a Vladimíra 
Křenková o výstavě napsali:
V letošním roce pracujeme na velmi aktuálním tématu. Pozná-
váme, zkoumáme, vymýšlíme, jak chránit naši přírodu okolo 
nás. S nejmladšími objevujeme krásy lesa četbou knížky Neplač, 
Muchomůrko od Daisy Mrázkové, Ptačí sněm a Cestu do Pra-
věku.  Poznáváme, zkoumáme vrstvy pod zemí od jádra Země 
až po kořeny stromů, co se děje ve vzduchu a jak reagují živo-
čichové na současnou krajinu. Vydali jsme se na objevnou ces-
tu s přírodovědcem Charlesem Darwinem, zaměřili se na práci 
archeologů a ochranářů přírody. Přemýšlíme, jak člověk vyspělé 
společnosti bohužel často zneužívá přírodu a v jakém přebytku.

výstava
 MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ Sedlčany

 18. 2. - 18. 3. 2020

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany

Vlaďka Křenková,

Diana Pinkasová

a Lenka Feldsteinová

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 

18. února v 17 hodin. Srdečně Vás zveme.
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

sobota 1. února ve 20 hod.

KAREL, JÁ A TY 
film Česko – komedie, drama (2019), rež. B. Karásek,   111 min.  

Uvěřitelný film o pauze v manželství, stálosti vztahů a mnoha dal-
ších věcech. Saša (J. Boková) cítí, že se její vztah s manželem Karlem 
(M. König) vyčerpal, a tak od něj na čas odchází. Nachází chvilkový 
azyl u Dušana (M. Faderholz), oba se snaží zorientovat ve svých 
vztazích.                           Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 7. února ve 20 hod.

SPOLUJÍZDA 
film USA – akční komedie (2019), rež. M. Dowse, 94 min. 

Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co nejlépe slou-
žit svým zákazníkům. Vic je zase drsný polda, který má v plánu do-
padnout nebezpečného padoucha. Když se jejich cesty střetnou 
a propojí, začíná šílená jízda, při níž jim bude neustále hrozit ztrá-
ta nejen zdravého rozumu, ale občas i života. Hraje K. Nanjiani 
a D. Bautista.                Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 29. února ve 20 hod.               DVD prem. 29.2.2020

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 
film ČR/SR – komedie (2019), rež. J. Vejdělek, 110 min. 

Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým šlechtickým 
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigran-
tů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a ženou 
Vivien na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí 
místních poměrů a nepolíbení českou realitou.. Hrají H. Čermák, 
T. Vilhelmová, Y. Stolařová a další.           Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 8. února ve 20 hod.          DVD prem. 1.2.20

ŽENSKÁ NA VRCHOLU 
film ČR/SR – romantická komedie (2019), rež. Lenka Kny, 109 min. 

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny 
Helena (A. Polívková), odjíždí  na popud své tety Ely (J. Krauso-
vá) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na 
horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému.  Díky své 
roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota...   
                                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 9. února v 15 hod.

LVÍ  KRÁL 
film USA – rodinný, dobrodružný (2019), rež. J. Favreau, 118 min. 
Film se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí 
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého 
otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vlá-
du. Avšak ne všichni se z malého Simby radují...  Vstupné 90 Kč.  

čtvrtek 13. února ve 20 hod.

DALEKO OD REYKJAVÍKU 
film Island -  (2019), režie Grimur Hákonarson, 92 min. 
Mlčenlivá Inge vlastní malé hospodářství v odlehlé vesničce na 
severu  Islandu. Vlivem  nečekaných událostí přijde během pár 
dnů o většinu životních jistot a ocitá se až po uši v dluzích. Pří-
běh o silné a tvrdohlavé ženě se odehrává v kulisách překrásné 
islandské krajiny a je protkán jemnou severskou absurditou.

čtvrtek 27. února ve 20 hod.

STUDENÁ VÁLKA 
film Polsko – (2018), režie Pawel Pawlikowski, 89 min. 
V období budování stalinského Polska se odehrává příběh vel-
ké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. Nedoká-
žou žít spolu, ale zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez 
sebe. Kunderovsky laděným milostným eposem navazuje Pawel 
Pawlikowski na úspěch oscarové Idy. Za dílo byl na festivalu 
v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii.

pátek 14. února ve 20 hod.

BÍDNÍCI 
film Francie – drama, krimi (2019), rež. Ladj Ly, 102 min. 

Film, inspirovaný pařížskými nepokoji z roku 2005, se odehrá-
vá na půdě současného Montfermeilu – stejného místa, kde se 
bouřili slavní Bídníci Victora Huga. O více než 150 let později je 
podobnost mezi dnešní rozzlobenou mládeží v mikinách s kapucí 
a Hugovým Gavrochem více než zřejmá…Hrají D. Bonnard, J. Bali-
bar a další.                 Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 15. února ve 20 hod.

PŘES PRSTY 
film Česko – komedie (2019), rež. P. Kolečko, 101 min. 

Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale ne-
jen na nich. Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou 
parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (V. 
Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná 
Linda nechápe...          Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 21. února ve 20 hod.

RODIČE NA TAHU 
film USA – komedie (2019), rež. F. Wolf, 97 min. 

Salma Hayek a Alec Baldwin jsou rodiče na tahu v bláznivé a neko-
rektní komedii o manželích a rodičích, kteří se čas od času ocitnou 
pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně švorc. Bohužel si 
k tomu dají skleničku... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 28. února ve 20 hod.
S CHUTÍ  TOSKÁNSKA 
film Itálie – komedie (2019), rež. F. Falaschi, 92 min. 

Arturo byl uznávaný michelinský šéfkuchař, dokud neskončil ve 
vězení. Po propuštění učí vařit skupinku lidí s Aspergerovým syn-
dromem. V jednom studentovi objeví kulinářského génia a roz-
hodne se mu pomoci vyhrát kuchařskou soutěž... Hrají V. Marchi-
oni, L. Fedele a další.                  Vstupné 90 Kč. Přístupné od 12 let.

sobota 22. února ve 20 hod.

TENKRÁT V HOLLYWOODU 
film USA – drama (2019), rež. Q. Tarantino, 159 min. 

V devátém filmu kultovního režisera Q. Tarantina se televizní herec 
a jeho dlouholetý kaskadér rozhodnou prosadit se u filmu na konci 
zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles. Hrají L. DiCaprio, 
B. Pitt a další.    Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
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VÝSTAVA

od 7.2. - 4.3.2020

ROMAN ČIKO - KRESBY 
Roman Čiko (46 let), sedlčanský rodák zabývající se již něko-
lik let převážně kresbou tužkou a uhlem, je naprostý samouk. 
Kreslí ve svém volném čase. Témata kreseb jsou různá - od 
historických objektů Sedlčan a okolí až po portréty známých 
osobností. Kreslí rád však i lidi, které ve svém životě potkává.
Výstavu můžete navštívit od 7. 2. 2020 do 4. 3. 2020 v provozní 
době knihovny.

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.

WORKSHOP PRO RODIČE A PRARODIČE

Středa 19. února od 12.30 - 16.30 hod.

NAUČTE SE PŘEDČÍTAT 
JAKO HERCI

Pro koho je kurz nejvhodnější?
Pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny, kteří chtějí 
dětem číst nahlas.
Když nechcete jen číst, ale vyprávět. Přečtěte pohádku dítěti 
tak, aby ho opravdu bavila. Čtěte  tak, abyste vy i dítě (poslu-
chač) doopravdy porozuměli textu. Co při čtení zdůraznit, kdy 
zpomalit, kde udělat pauzu. Jak pracovat s melodií a jak zapojit 
emoce do svého sdělení. Také se budeme věnovat tomu, jak 
jednoduše předvést, zpřítomnit postavy příběhu – jednoduché 
herecké základy pro každého. Potenciál, který má každý v sobě. 
Luboš Pavel vystudoval DAMU, jako lektor soft skills, zejména 
komunikačních a prezentačních dovedností, pracuje 12 let, učí 
na Karlově univerzitě budoucí žurnalisty. Dále pak namlouvá 
audiočasopisy a audioknihy, příležitostně hraje divadelní před-
stavení, píše knihy pro děti i pro dospělé.
Kurz je zdarma. Počet účastníků omezen. Přihlašujte se 
v knihovně u Blanky Tauberové nebo na e-mailu tauberova@
knihovna-se.cz

Pátek 21. února od 18 hod.
ČTENÁŘSKÝ 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 únoru si popovídáme o knihách Vladislava Vančury a zamys-
líme se nad jeho významem pro nás. 
Setkání nese název 

VLADISLAV VANČURA 
A JEHO KNIHY 

Čteme je ještě? Baví nás? Nebo nebaví? A umíme je doporu-
čit ostatním? Přijďte si popovídat nebo jen tak posedět.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

PŘEDNÁŠKY
Pátek 7. 2. 2020 od 18 hod.
HURÁ DO NEPÁLU!
Beseda s Evou Moulíkovou o týdenním treku podhůřím Hima-
lájí z Nayapulu přes Ghandruk, Poon Hill do Tolky s výhledy na 
Dhaulágiri, Anapurny a Machhapuchhare s partou deseti žen, 
jednoho muže a třemi Nepálci. Třeba nás právě toto setkání 
bude inspirovat k naší vlastní cestě…

Středa 12. února 2020 od 18 hod.
PROSPÍVÁNÍ TĚLA I DUŠE
prezentace Ivy Fišerové, M. Div.
Jak žít tělesně i duševně vyvážený život? Kdo jsme? Co potře-
bujeme, abychom sami sebe zažívali celistvě, a proč to není 
sobecké? Stále nová poznání o lidském těle a celistvém prospí-
vání člověka neberou v současné objevné době konce. Život 
se v přírodě vyskytuje v opakujících vzorcích zdraví a vitality 
a každý z nás je nevědomky příjemcem a nositelem jejich jem-
ných přílivů. Tuto životní energii, která tělu umožňuje jemné 
a hlubší dýchání celého těla, a která je jemnější než dýchání 
plícemi, nazvali lékaři Základní dech. Ten je nositelem naší ži-
votní síly. Zázračně harmonizující.

Pátek 28. února 2020 od 18 hod.
OSUD JMÉNEM LEŽÁKY – SETKÁNÍ S JARMILOU 
DOLEŽALOVOU ML.
Rodina paní Doležalové se zapojila do odboje proti nacistům 
a pomáhala anglickému paradesantu SILVER A. Poté, co došlo 
k prozrazení, byla dvouapůlletá Jarmila odvezena z obklíčených 
Ležáků s ostatními ležáckými dětmi do Pardubic, Prahy a pol-
ské Lodže a odtud pokračovala už jen se svou mladší sestrou 
Marií do dětských domovů Bruckau a Puschkau. Po skončení 
druhé světové války byla obě děvčátka nalezena u německých 
adoptivních rodin a v roce 1946 vrácena zpět do vlasti. 
Dcera paní Doležalové jezdí připomínat toto hrozné období, 
abychom na ně nezapomněli.



POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 14. 2. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Aleny Peisertové Pohádkoví pohádkáři.
A copak nás čeká ve Středověké výtvarné dílně? To se dozví-
me, až babička dočte…
Pátek 28. 2. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Miloše Kratochvíla Jejda a Helemes. 
Po čtení vytvoříme postavy ve Skládankové výtvarné dílně.

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 února: Rozumíte slovenštině?

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: 23. 2. 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  pro seniory Mnémé:  5. 2., 19. 2. 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: . 2., 15. 2. a 29. 2. 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 5. 2. 2020 od 17 hod.
Středa 12. 2. 2020 od 17 hod.
Středa 19. 2. 2020 od 17 hod.
Středa 26. 2. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knihy Evy Roz-
točilové Albína a Pepinka –příběhy dvou koček. Vhodné pro 
rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 7. 2. 2020 od 13.30 hod.
Tik tak bum: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je s námi. 
Hry znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 7. 2. 2020 od 15 hod.
Loutkové divadlo
Známé pohádky pro děti. 
Po divadle se zasmějeme při Veselé výtvarné dílně.
Pátek 21. 2. 2020 od 15 hod.
Frantík detektivem
Interaktivní program inspirovaný knihami Ivany Peroutkové. 
Frantík Lebeda je malý kluk s hlavou plnou snů a nápadů. Po-
daří se mu vyřešit záhadu ukradené cukřenky a ztraceného 
prstenu?  
A řešíme dál – po programu v Detektivní výtvarné dílně. 
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 14. 2. 2020 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 
1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
Pondělí 17. 2. 2020 od 17.15
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia, 
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! Večer nebude 
věnován jen autorskému čtení, ale také improvizované tvůrčí 
dílně, která bude otevřená všem, nejen již píšícím spisovate-
lům a spisovatelkám.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 10. 2. 2020 od 10 hod.
Na co se veverky těšily
Program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný stejnojmen-
nou knihou Jindřicha Balíka. Společně se projdeme po lese za 
doprovodu známých písniček a básniček pro nejmenší. Pon-
dělí 17. 2. 2020 od 10 hod. 
Zimní mozaiková výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Sobota 29. 2. 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 14. 2. 2020 od 18 hodin
Háčkujeme s Kristiánem.
I kluci krásně háčkují. A dokonce nás to jeden z nich přijde 
naučit! 

VÝZVA
Knihovna od roku 2016 pořádá přehlídku v oboru mluveného 
slova v kategorii souborů a dospělých. Přehlídka se jmenuje 
Růže pro Marii Š.
Pravidla pro přehlídku dospělých v oboru mluveného slova:
• Zúčastnit se mohou jednotlivci starší 15 let.
• Forma: poezie, poezie v próze, próza.
• Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou do soboty 
29. 2. 2020 na adresu: Městská knihovna Sedlčany, k rukám 
Blanky Tauberové, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany. Byli 
bychom rádi, kdyby součástí přihlášky byl i text, se kterým se 
přehlídky zúčastníte.
• Přehlídka kategorie dospělých se uskuteční ve čtvrtek 19. 3. 
2020 od 17.00 hod.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST



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

PŘIPRAVUJEME:
VÝSTAVA STŘEDNÍ ČECHY 

ZA STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ
– vernisáž ve čtvrtek 5. března od 18 hodin

VEČER PŘI SVÍČKÁCH S HONZOU JAREŠEM  
- nevidomým zpěvákem a klavíristou  

- čtvrtek 12. března od 19 hodin

do pátku 28. února 2020
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a Spolek českých bibliofilů Praha
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. 
Výstavu můžete navštívit do pátku 28. února.

Vstup zdarma

Pátek 14. února v 19 hod.
VEČER  PŘI SVÍČKÁCH

SAŠA NIKLÍČKOVÁ
 – ŠANSON MIT KOPF UND CORAZÓN
Vystoupení svérázné pís-
ničkářky, doprovázející 
se většinou na akordeon 
a výjimečně také na 
ukulele či klávesy. Poslu-
chačům většinou utkví 
v paměti její osobitý 
výraz a nápadité texty, 
v nichž s humorem 
a nadhledem glosuje jak 
každodenní život, tak 
i zcela neotřelá témata.

Vstupné 100,-
Délka cca 90 minut.

Pátek 21. února v 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

TOMÁŠ ZOUZAL
 – JAK SESTAVIT RODOKMEN

Přednáška historika Tomáše Zouzala na téma „Jak sestavit ro-
dokmen“. Promítány budou ukázky ze starých sedlčanských 
matrik, gruntovní knihy i historické mapy. Posluchači se dozví, 
jak lze při hledání předků postupovat, co lze najít na internetu 
i za čím jet do archivů. 

 Vstupné dobrovolné,
délka cca 90 minut.

pátek 14. února

www.muzeum-sedlcany.cz

vstupné 100 Kč

Vstupenky v předprodeji na pokladně muzea

od 19 hodin

SAŠA NIKLÍČKOVÁ
šanson mit Kopf und corazón

Písničkářka, která zpívá svérázně a s humorem nejen o každodenním 
životě a doprovází se na akordeon, případně ukulele či klávesy.

V roce se stala 2008 finalistkou soutěže Česko hledá písničku, další 
úspěchy na sebe nenechaly čekat. Dnes koncertuje po Česku, 

Slovensku a Polsku a připravuje druhé studiové album.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: MALOVANÁ SKŘÍŇ Z KŘIŽÍKOVY VILY

PRŮMSTAV
Vedoucím sedlčanského výrobního úse-

ku nár. podniku Průmstav Praha je sta-
vitel Zdeněk Šimeček. Sedlčanský závod 
zaměstnává průměrně 40 zaměstnanců. 
Jeho stavební činnost velmi přispěla k roz-
voji města Sedlčan. Po znárodnění byla 
dokončena stavba nové mlékárny. Dále 
podnik vystavěl sklady pro velkoobchod na 
Lhotce, novou traktorovou stanici, nynější 
n. p. rudné doly, novou školu a celkem 111 
bytových jednotek. Za stavbu nové školy 
byla podniku udělena II. cena KNV v sou-
těži staveb středočeského kraje.

STAVBA KLADNO
Vedoucí Středočeské Stavby Kladno, 

střediska v Sedlčanech je stavitel Jiří Ně-
meček. Středisko bylo založeno v roce 
1954, kdy stavitel Němeček započal s 88 
zaměstnanci výstavbu kovárny, adminis-
trativní budovy a bytových jednotek Ko-
vodružstva a posléze roku 1958 výstavbu 
celého podniku Kovodružstva. Dále podnik 

vystavěl budovu Inseminačního střediska, 
provedl přestavbu budov do podniku Inte-
rier Kosova Hora, stavby dílen a administ-
rativní budovy Komunálních služeb, rekre-
ační oblast v Živohošti, 
výstavba opraven auto-
busů v Nádražní ulici. 
Nynější počet pracovní-
ků je 57.

LOROFÁN
Od roku 1945 do 

roku 1950 byl podnik 
na výrobu celofáno-
vých obalů s tiskem 
a polyetylenových sáč-
ků v soukromých rukou 
Boženy Lohrové. Pak 
pracoval pod různými 
firmami, až v roce 1957 
jej převzaly Středočes-
ké tiskárny, n. p. Praha. 
V době největšího roz-
machu pracovalo v díl-

Vraťme se o 140 let nazpět, do doby vel-
kých jmen – Arbes, Verne, Dostojevskij… 
Píše se rok 1880 a František Křižík si ne-
chává patentovat obloukovou lampu, vy-
nález, s nímž o rok později sklidí obrovský 
úspěch na Mezinárodní výstavě elektřiny 
v Paříži.

Gustav Schmaus, Křižíkův zeť, za první 
republiky koupí vilu v Bechyni, nedaleko 
od Tábora. Říká se jí Křižíkova, přestože 
slavnému vynálezci fakticky nikdy nepatři-
la – ovšem jezdil sem na návštěvy za svojí 
dcerou a jejím manželem. V současnosti 
patří Křižíkově pravnučce.

Laskaví čtenáři prominou zdlouhavý 
úvod, je v tomto případě nutný k pochope-
ní vazeb a docenění významu sbírkového 
předmětu, jemuž se dnes věnujeme. Tím 
je malovaná skříň z bechyňské vily, kterou 
našemu muzeu darovala ona pravnučka 
Františka Křižíka.

Tato skříň pochází z roku 1783 a je do-
kladem kulturní sounáležitosti Horní Luži-
ce a Čech v 17.–19. století. V té době se 
odtud do habsburské monarchie dovážel 
malovaný nábytek a tento exemplář je 
toho dokladem. Etnografické oddělení Ná-
rodního muzea má ve sbírce z Lužice 14 
kusů různého nábytku. Skříň je konstrukč-

ně shodná s gotickými skříněmi – stojí 
na prkenných nohách, stěny jsou na dno 
a strop napojeny kolíky a vršek obvykle 
kryje shora nasunutá obvodová římsa. 
Ta zde chybí. Nohy jsou kvůli opotřebení 
již podříznuté.

Sedlčanské muzeum je jedním z mála 

muzeí v republice, které tento typ skří-
ně vlastní. V muzeu v Žitavě a dál v Sasku 
a Bavorsku je jich přibližně do dvaceti kusů.

Tím představuje sbírkový předmět cen-
ný doklad o době svého vzniku a svým dal-
ším osudem je spjat s rodinou „českého 
Edisona“.                                                   -pž-

Skříň původně zdobila interiér Křižíkovy 
vily v Bechyni.

Původně dům židovské rodiny Chobotských, později 
výrobna celofánových sáčků pana Lohra (Lorofan) a dnes 
sklenářství Chvála.

ně 20 žen a 80 domácích pracovnic. Tím 
podnik přispěl nemalou měrou k zaměst-
nanosti zdejších žen. V roce 1964 je v dílně 
12 žen a po domácku pracuje 9 žen.

Dnes ji můžete vidět v přízemí muzea, kde 
čeká na zrestaurování.



HVĚZDÁRNA

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Ještě před soumrakem obdivujeme jas-

nou Venuši coby Večernici vysoko nad ji-
hozápadním obzorem. Krátce po soumraku 
se přidá více k západnímu obzoru Merkur. 
Obě planety jsou viditelné prostým okem, 
avšak v dalekohledu hvězdárny při zvětše-
ní 75x až 240x rozeznáme kotoučky planet 
a u Venuše nápadnou fázi, kdy část povrchu 
není osvětlena. Merkur na obloze vydrží jen 
v první polovině února.

Ve hvězdných vzdálenostech můžeme 
sledovat pás Mléčné dráhy táhnoucí se od 
jihovýchodního obzoru k obzoru severozá-
padnímu.  Tam nízko nad obzorem barevně 
bliká Vega ze zapadající Lyry následovaná 
Labutí s jasným Denebem. Přes nenápad-
nou Ještěrku a jižní část Cefea se dostaneme 
k nápadné Kasiopeji. Zde na hranici Persea 
vnímáme prostým okem mlhavý obláček, ze 
kterého nám zvětšení dalekohledu vytvo-
ří mozaiku stovek hvězd soustředěných do 
dvou otevřených hvězdokup. Po přelétnutí 
Persea se zastavíme v souhvězdí Vozky s jas-
nou Capellou, mineme východní část Býka 
a západní oblast Blíženců abychom skončili 
ve vycházejícím Jednorožci. Nad východním 
obzorem jsou  čtyři nápadné jasné hvězdy. 

Nejjasnější Sirius ve Velkém psu následova-
ný Procyonem v Malém psu. Další dvojicí je 
bílý Rigel a načervenalý Betelgeuze v Orio-
nu. Poslední z vyjmenovaných vykazuje ná-
padný pokles jasu související s proměnnými 
fázemi života tohoto hvězdného obra. Ze 
seskupení hvězd západní oblohy nesmíme 
zapomenout na Aldebarana v Býku s blízkou 
otevřenou hvězdokupou Hyady a nápadným 
seskupením další otevřené hvězdokupy Ple-
jády. Při dobrých pozorovacích podmínkách, 
kdy neruší světlo Měsíce, nalezneme v Býku 
Krabí mlhovinu coby pozůstatku po výbuchu 

supernovy pozorované v roce 1054 n.l. jako 
zářící hvězdu i na denní obloze. Prohlídku 
doplníme návštěvou Velké mlhoviny v Ori-
onu, kde vznikají nové hvězdy z rozsáhlých 
oblaků prachu a plynu.

 Na vloženém snímku polostínové zatmě-
ní Měsíce jak ho sledovali návštěvníci hvěz-
dárny 10.1. Autor snímku František Lomoz.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJ-
NOST NA ÚNOR:

Hvězdárna otevřena každý pátek a so-
botu od 18 hod. do 21 hod. pokud je as-
poň polojasno, kdy v mezerách mezi mraky 
můžeme spatřit vybrané objekty. Při větší 
oblačnosti nebo zcela zatažené obloze je 
hvězdárna uzavřena. V případě nejasných 
podmínek volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pozorova-
cích dnech 1., 8. a 9. února. První čtvrť 1.II., 
úplněk 9.II., druhá čtvrť 15.II a nov 23.II.

Planety – Na večerní obloze Venuše, 
Uran a Neptun. V první polovině měsíce 
Merkur.

Ostatní objekty – Otevřené hvězdokupy, 
mlhoviny, galaxie a další zajímavé objekty.

František Lomoz

INZERCE



KRAJ OCENIL LITERÁRNĚ A VÝTVARNĚ 
NADANÉ STUDENTY GaSOŠE SEDLČANY

MARATON PSANÍ DOPISŮ NA GOA JIŽ POTŘETÍ

„Studenti Středočeskému kraji“ je název 
projektu, který na jaře roku 2019 vyhlá-
sil Odbor školství Středočeského kraje ve 
spolupráci s Klubem českých a slovenských 
spisovatelů. Jedná se o soutěž určenou stu-
dentům středních škol, jejímž zadáním je 
literárně nebo výtvarně ztvárnit svůj vztah 
k rodnému kraji. Konkrétní téma 1. ročníku 
bylo „Jak se mi žije ve Středočeském kraji“.

Odborná porota, složená z předních 
osobností z řad literárních teoretiků, kri-
tiků, spisovatelů a zástupců oblasti vý-
tvarného umění, vyhodnotila soutěž na 
podzim roku 2019 a v prosinci se konalo 
slavnostní vyhlášení v budově krajského 
úřadu v Praze.

Studenti sedlčanského gymnázia přispě-
li několika literárními pracemi a jednou 
výtvarnou. Porota se rozhodla ocenit tři 
z nich. Na slavnostním vyhlášení 11. prosin-
ce 2019 v Sále zastupitelů Středočeského 

krajského úřadu přejaly ceny studentky ny-
nější 3.G, Kateřina Cihelková (na fotografii) 
za úvahu pod názvem Náš kraj mýma očima 
a Diana Beranová za báseň Smilovický ráj. 
Ve výtvarné kategorii byla oceněna Karo-
lína Křenková ze sexty za linoryt s názvem 
Čertovy kameny. Ale i některé další soutěž-
ní práce sedlčanských gymnazistů zdobí zdi 
chodby v nejvyšším patře krajského úřadu 
na Praze 5.                                           GaSOŠE

Nejedná se o soutěž, jak by mohl název 
napovídat, ale o kampaň pořádanou každo-
ročně mezinárodní lidskoprávní organizací 
Amnesty International, která se zabývá (ne)
dodržováním lidských práv v různých kou-
tech světa. I v současné době jsou v mnoha 
zemích neprávem vězněni či perzekuováni 
právníci, reportéři, aktivisté či jen obyčejní 
lidé za vyjádření svého názoru, obranu práv 
ostatních nebo třeba účast na demonstraci. 
Takovým a dalším, kteří se stali obětí bez-
práví, se snaží dopisová akce pomoci. V ob-
dobí kolem 10. prosince (Mezinárodní den 

lidských práv) vyzývá Amnesty Internatio-
nal mezinárodní veřejnost, včetně té české, 
aby ručně psala a odesílala dopisy na pod-
poru neprávem vězněných a utlačovaných 
lidí. Dopisy v angličtině jsou buďto adreso-
vány vládním představitelům příslušných 
zemí nebo přímo konkrétním uvězněným 
osobám či jejich rodinám.V celosvětovém 
měřítku pak jsou jednotlivé vlády atakovány 
miliony dopisů, které upozorňují na poru-
šování lidských práv a vytváří tlak na změnu 
rozsudků, či přímo zákona. I osobní dopisy 
mají svůj význam, vyjadřují podporu a tolik 
potřebnou lidskou sounáležitost.

V letošním roce Amnesty International 
vytipovala celkem 6 případů bezpráví - 
z Řecka, Běloruska, Íránu, Egypta, Číny 
a Filipín. Studenti a učitelé GaSOŠE Sedl-
čany se zúčastnili dopisové akce již potřetí. 
Společně napsali a odeslali 112 dopisů do 
šesti zemí světa. Největší pozornost vzbu-
dil případ mladé íránské ženy, která byla za 
svůj veřejný protest proti zahalování odsou-
zena k 16 letům věznění. Věřme, že nejen 
její jméno bude na konci tohoto nového 
roku na seznamu úspěchů Amnesty Inter-
national.

Děkujeme všem, kteří nebyli lhostejní 
a našli si v předvánočním čase chvilku na-
psat jeden důležitý dopis.                    GaSOŠE

Mistr slova je ozna-
čení soutěže, jejíž nul-
tý ročník proběhl na 
gymnáziu a obchodní 
akademii v loňském 
školním roce.  Soutěží 
se v nepřipraveném 
mluveném projevu na vylosované téma. 
Základní – třídní kolo probíhá nejprve v ho-
dinách češtiny ve všech ročnících a třídách. 
Žák si vždy vytáhne téma, má 30 sekund 
na rozmyšlení a potom o něm musí mluvit 
po dobu jedné minuty před celou třídou. 
V letošním, prvním ročníku soutěže si mlad-
ší žáci losovali fráze typu Jak udělat něco … 
(např. Jak přelézt plot), u starších pak byly 
taženy pouze jednoslovné či dvojslovné poj-
my (např. pavouk nebo šedivý vlas). Pokud 
se ve skupině našlo více dobrých řečníků, 
došlo i na tzv. třídní rozstřel. Tedy souboj 
těch nejlepších, kteří pak postoupili do ce-
loškolního řečnického klání.

Finále celé soutěže proběhlo v předvá-
nočním týdnu ve třech věkových kategori-
ích. Pravidla byla podobná jako u třídních 
kol, jen doba improvizovaného projevu se 
prodloužila  na 90 sekund. A protože se 
jednalo o poslední týden před vánočními 
prázdninami, i témata byla letos vánoční, 
např. Jak zabít kapra nebo vánočka nebo 
rybí kost. Všichni nominovaní podali skvělé 
výkony, kterými pobavili nejen diváky - spo-
lužáky, ale také porotu, složenou z učitelů.  
V nejstarší kategorii se sešlo dokonce třicet 
řečníků a bylo opravdu nelehké určit vítěze. 
Nakonec porota udělila  v nejvyšší kategorii  
dvě první místa, získali je Martin Plechatý 
z oktávy za projev vážný a jazykově kultivova-
ný a Matyáš Rucki ze 4.G za projev komický. 
V prostřední kategorii si vymluvila 1. místo 
Matylda Kořínková z kvarty a u nejmladších 
s převahou zvítězil Jonáš Nietsche z primy. 
Všichni ocenění převzali své ceny a diplomy 
na pódiu kulturního domu při páteční vá-
noční akademii.

Po úspěšném experimentu loňského škol-
ního roku jsme letos přistoupili k organiza-
ci celé akce již důkladněji a zaměřili se na 
detail. První ročník Mistra slova ozvláštnil 
řečnický pultík, který soutěžící velmi oceni-
li, logo soutěže a také diplomy. V soutěži se 
určitě chystáme pokračovat, vždyť řečové 
dovednosti jsou dnes tolik potřebné, a také 
bychom rádi vyzvali ke spolupráci další sedl-
čanské školy.                                           GaSOŠE

MISTR SLOVA 
– ŘEČNICKÉ KLÁNÍ 

NA GOA

GaSOŠE SEDLČANY



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v únorovém čísle se zaměříme na vývoj počtu obyvatel za jednotlivé obce a město Sedlčany za posledních 
10 let, za Toulavu to budou nové webové stránky www.toulava.cz.

Starostové obcí vždy na začátku roku hlásí do kanceláře sdru-
žení počty obyvatel, které jsou důležité pro výpočet dopravní ob-
služnosti a následnou přefakturaci nákladů pro jednotlivé obce 
(rozpočtení ztráty z provozu pravidelné autobusové dopravy) 
a pro výpočet příspěvku obcí do sdružení.  

Pro zajímavost tabulka vývoje počtu obyvatel dle Českého stati-
stického úřadu k 1.1. daného roku.

Turistická oblast Toulava spusti-
la na konci roku 2019 nové webo-
vé stránky www.toulava.cz, které 

se snaží jíti více naproti turistům i partnerům turistické oblasti. 
Web se dočkal modernizace po 5 letech.

Nové webové stránky více pracují s mapu. Každé místo, trasa, 
nebo zážitek se tak návštěvníkům okamžitě na mapě zobrazí. 
Druhou novinkou je větší propojení míst a jednotlivých nabídek 
tak, aby návštěvník ihned viděl, co vše v místě, které navštíví, 
může dělat. Na tom stále pracujeme. Cílem je, aby vám web 
u každého místa sám nabídl ubytování, zážitky nebo restaurace.

Nově si také každý může filtrovat jednotlivé regiony Toulavy 
– tedy Sedlčansko, Táborsko, Bechyňsko, Čertovo břemeno, Mi-
levsko, Soběslavsko a Choustnicko a Mladovožicko. V orientaci 
na webu pomáhají jednotlivé filtry – takže si stačí zaškrtnout 
třeba zříceniny a Sedlčansko a ihned v mapě uvidíte zříceniny 
na Sedlčansku.

V neposlední řadě najdete na nových webových stránkách 
také e-shop, kde si můžete koupit publikace z Toulavy – v součas-
nosti fotoknihu Petra Mareše, v budoucnu zde budou na prodej 
i místní produkty, nebo konkrétní turistické zážitky.

Po 5 letech bylo třeba web modernizovat. A také víc představit 
jednotlivé části Toulavy a konkrétní nabídky, které jsme připravili.

Jako TOP nabídku tak web představuje první pěší stezku v ČR 
zařazenou na seznam nejlepších stezek v Evropě – Stezku údo-
lím Lužnice Toulavou, ale i nabídku Sedlčanské výhledy, které 
představují region Sedlčanska a jeho největší zajímavosti.

Nové webové stránky vznikly s podporou Jihočeského kraje.

Nevím, zda někdo z vás navštívil již dříve stránky Toulavy, po-
kud ano, tak může porovnávat, pokud ne, tak věřím, že to udě-
lá nyní. ☺ Ještě nám bude chvíli trvat, než vše bude fungovat 
k naší plné spokojenosti, budou naplněny veškeré odkazy a bu-
dou přidány jazykové mutace.

V březnové Radnici Vám podám aktuální informace ke Krčínově cyklostezce a o veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Štěpánka Barešová

VÝVOJ POČTU 
OBYVATEL
VE SDRUŽENÍ OBCÍ 
SEDLČANSKA

TOULAVA MÁ NOVÉ UNIKÁTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

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

OBEC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dublovice 1040 1073 1079 1095 1084 1089 1095 1087 1090 1087 1066
Jesenice 513 512 510 514 518 522 523 531 540 551 561
Kamýk nad Vlt. 880 897 898 897 900 906 904 908 923 931 916
Klučenice 480 485 474 469 468 466 458 457 451 442 443
Kňovice 326 328 325 325 339 346 336 332 328 329 326
Kosova Hora 1221 1264 1285 1309 1313 1302 1313 1298 1333 1338 1353
Krásná Hora 1088 1088 1109 1118 1104 1084 1085 1103 1101 1107 1079
Křepenice 159 162 175 179 181 181 189 185 183 191 185
Milešov 326 325 330 318 318 313 312 316 322 317 315
Nalžovice 550 568 573 580 595 592 593 600 595 604 604
Nedrahovice 467 467 455 456 451 455 450 438 449 454 464
Nechvalice 602 629 629 641 647 640 648 646 657 659 651
Osečany 256 263 253 247 247 254 255 256 254 257 252
Petrovice 1340 1363 1344 1342 1340 1331 1336 1329 1344 1356 1331
Počepice 521 536 541 546 546 537 530 542 535 543 541
Prosenická Lhota 462 473 480 484 485 491 502 483 482 487 506
Příčovy 283 289 287 280 285 289 300 315 322 332 344
Radíč 201 199 205 211 207 208 212 219 218 211 206
Sedlčany 7643 7586 7552 7452 7423 7339 7282 7227 7147 7080 6999
Solenice 400 408 384 384 373 376 409 405 392 386 381
Svatý Jan 662 658 661 664 672 660 651 648 663 667 641
Štětkovice 298 310 308 310 313 316 325 332 328 348 344
Vysoký Chlumec 822 835 853 844 847 851 845 838 833 829 815



V Sedlčanech jsou od konce minulého roku k vidění dvě nové 
budovy v Tyršově ulici vedle nemocnice. Jejich stavba trvala něco 
málo přes rok. Obě budovy byly zpracovány architekty z ATELIE-
RU 8000, společnost HSF Systém byla generálním dodavatelem 
a společnost PASSERINVEST GROUP řídila celý projekt. Investorem 
staveb je křesťanská nezisková organizace Maranatha, kterou zalo-
žil Radim Passer. Hlavním uživatelem je místní společenství Církve 
adventistů sedmého dne.

Blíže k nemocnici je bytový dům se čtyřmi bytovými jednot-
kami a společenským centrem v přízemí. Samostatnou budovou 
v prostranství je modlitebna. V prostorách společenského centra 
jsou pro obyvatele Sedlčan plánovány aktivity jako Klub zdraví, an-

SPOLEČENSKÉ CENTRUM A MODLITEBNA

NOVÉ SPOLEČENSKÉ CENTRUM A MODLITEBNA V SEDLČANECH 

gličtina s rodilým mluvčím pro děti a dospělé, akce pro maminky 
s dětmi, biblické kurzy a další. Budova modlitebny je určena pře-
devším pro zázemí sobotních bohoslužeb a dalších aktivit.

V průběhu stavebních prací na těchto budovách město Sedl-
čany zahájilo práce na přilehlém pozemku a začalo tak s reali-
zací parku, který byl na tomto městském pozemku dlouhodobě 
plánován. 

Kromě komfortního a bezbariérového propojení sídliště a ulice 
Tyršova nabídne park místo pro odpočinek, aktivní pohyb a také 
dětské aktivity. Vysázeny byly již dřeviny a v jarních měsících se 
plánuje dosázení květin a kompletace některých prvků. 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM A MODLITEBNA
TYRŠOVA 1365, SEDLČANY (VEDLE NEMOCNICE)
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