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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
MĚSTA V ROCE 2019

V loňském roce hospodařily Sedlčany s jedním 
z nejvyšších rozpočtů v historii. Zastupitelstvo na veřej-
ném zasedání 25. února 2019 schválilo rozpočet měs-
ta jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 
276.693.000,- Kč. 

Mimořádnou výši schvalovaného rozpočtu způsobily 
dva faktory. Jednak přijatý investiční úvěr ve výši 61 mil. 
Kč na dlouho připravovanou výstavbu nového autobuso-
vého nádraží a potom zapojení rezerv – přebytek hospo-
daření z roku 2018 ve výši 28,5 mil. Kč. Pozitivně se pří-
jmová část rozpočtu vyvíjela i v průběhu roku. Daňové příjmy se vyšplhaly na rekordních 
128,6 mil. Kč, zastupitelstvo schválilo přijetí daru ve výši 8 mil. Kč od spolku Maranatha 
na realizaci parku v Tyršově ulici pod nemocnicí a takřka 5 mil. Kč město získalo prode-
jem domu č. p. 85 v Nádražní ulici. Díky tomu mohla radnice uskutečnit neobvykle velké 
množství dlouhodobě plánovaných akcí. Připomenu jenom ty největší – výstavba nového 
autobusového nádraží, rekonstrukce Lehkoatletického stadionu Taverny, přístavba dvou 
učeben 2. základní školy Propojení, stavba nového parku pod nemocnicí, dokončení inže-
nýrských sítí v rozvojové zóně za Háječkem, opravy místních komunikací za více než 9 mil. 
Kč. a další menší akce, jak je patrné ze zveřejněných výsledků hospodaření.

Za zmínku rovněž stojí, že během roku 2019 nedošlo k žádné mimořádné situaci, která 
by negativním způsobem ovlivnila plnění a čerpání rozpočtu a finanční hospodaření měs-
ta. V průběhu roku vedení města aktivně reagovalo na vývoj situace a bylo projednáno 
celkem osm rozpočtových opatření, z toho šest v kompetenci rady města a dvě rozpočto-
vá opatření schválilo zastupitelstvo města. 

V konečné bilanci dosáhla příjmová část rozpočtu částky 294.296.180,- Kč a výdaje 
byly čerpány ve výši 284.172.110,- Kč. Přes veškerou investiční náročnost minulého roku 
skončilo hospodaření města úspěšně s přebytkem více než 10 mil. Kč. Tento výsledek se 
pochopitelně velmi příznivě projeví v již schváleném rozpočtu města na letošní rok. 

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 6.3.2020

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 127 100,0 128 619,44
1.1. Výnosy daní 114 600,0 116 468,97
a) daň z příjmu SVČ 600,0 738,41
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 30 500,0 31 044,05
c) daň z nemovitosti 6 000,0 5 984,50
d) daň z příjmu právnických osob 22 500,0 23 194,89
e) daň z příjmu PO- město 3 500,0 3 284,25
f) daň z přidané hodnoty 51 500,0 52 222,87
1.2 Místní a správní poplatky 12 500,0 12 150,47
a) poplatky za psy 90,0 93,52
b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 420,0 1 512,08
c) správní poplatky 6 100,0 6 486,85
d) daně a poplatky v obl. hazard.her 1 400,0 573,60
e) poplatky za komunální odpad 3 490,0 3 484,42
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 270,0 24 666,86
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba 185,0 198,20
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 148,0 195,19
c) Pronájem pozemků  252,0 254,46
d) Příjmy z úroků bank.vkladů 8,0 9,68
e) Pokuty  1 250,0 1 266,32
f) Prodej dřeva - obecní lesy 420,0 197,99
g) Přijaté příspěvky „ROSA 2019“ 90,0 110,00
h) Ostatní příjmy 500,0 441,27
Veřejné WC  30,57
Náhrady pojistných událostí  50,41
Náhrady soc.pohřby, dědictví  18,39
Ostatní příjmy  341,90
ch) Pronájem nebytových prostor 3 900,0 3 816,13
i) Nájemné z byt. fondu 1 400,0 1 738,67
j) Nájemné BD č.p. 791 3 000,0 3 147,52
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 2 613,0 2 617,23
l) Pronájem vodohosp. zařízení 1 143,0 1 143,61
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody  121,0 121,00
n) Příjmy z dobývací činnosti 120,0 102,19
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 120,0 1 177,40
p) Přijaté dary  8 130,00

Sociální účely  25,00
Park Tyršova ul.  8 000,00
Festival Sukovy Sedlčany  55,00
125 let dráhy Sedlčany-Olbramovice  50,00

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 660,0 17 188,49
3.1. Prodej pozemků, věcná břemena 100,0 634,48
3.2.  Prodej BF, BD č.p. 85 6 900,0 12 857,73
3.3. Příspěvky - stavba IS Háječek 3 660,0 3 696,28
4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 122 663,0 123 821,39
4.1. Dotace ze SR, OP EU 32 431,0 33 588,95
a) výkon státní správy 20 683,0 20 683,10
b) výkon státní správy SO-SPOD 2 600,0 2 849,20
c) příspěvek na výkon pěst.péče 900,0 704,00
d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 500,0 2 225,38
e) dotace Pečovatelská služba 1 314,0 1 119,30

PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů SR 2019 Plnění za
 ZM 25.2.  I-XII
 2019 2019
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f) dotace - výkon sociální práce 385,0 374,51
g) dotace 1. ZŠ Sedlčany OP VVV 1 800,0 1 800,82
h) dotace 2. ZŠ Sedlčany OP VVV 2 249,0 2 249,92
i) dotace MK ČR - MěK  93,00
j) dotace volby Parlament EU  295,73
k) dotace Střč.kraj- 125 let dráhy  50,00
l) doplatek volby prezidenta r. 2018  14,79
m) dotace - Sčítání lidu  34,79
n) dotace MŠ Sedlčany OP Šablony  855,97
o) dotace Střč.kraj - 1. ZŠ  50,00
p) dotace Střč.kraj - KDJS  100,00
q) dotace SDH  49,20
r) dotace - pěstební činnost v lesích  39,24
4.2. Odvody PO 745,0 745,00
Odvod předfin.proj. Šablony  745,0 745,00
4.3. Investiční účelové dotace 0,0 0,0
4.4 Investiční úvěr 61 000,0 61 000,00
Úvěr KB - MPT Sedlčany 61 000,0 61 000,00
4.5 Zapojení rezerv 28 487,0 28 487,44
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů 28 487,0 28 487,44
PŘÍJMY CELKEM 276 693,0 294 296,18

1. Zemědělství- lesní hosp. 3 170,0 3 106,58
Obecní lesy - pěstební činnost 670,0 881,20
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 500,0 2 225,38
2. Průmyslová a ostatní odv. 12 010,0 12 810,63

hospodářství
2.1. Doprava  8 440,0 9 240,97
Údržba a opravy MK prováděné STS 2 000,0 2 779,55
Silnice-údržba a opravy MK 6 410,0 6 439,01
Dopravní obslužnost 30,0 22,41
2.2. Vodní hospodářství 120,0 144,31
Provoz RTN 40,0 63,14
Pronájem pozemků - ČOV 80,0 81,17
2.3 Vodohospodářské zařízení 3 390,0 3 385,88
Obnova a opravy VHM 3 390,0 3 385,88
2.4 Všeobecné služby 60,0 39,47
Provoz parkoviště 60,0 39,47
3. Služby obyvatelstvu 179 839,0 188 374,91
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 13 522,0 14 429,71
1.ZŠ (příspěvek na činnost) 3 000,0 3 050,00
1. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV) 1 800,0 1 800,82
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 2 418,0 2 418,00
2. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV) 2 249,0 2 249,92
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0 395,00
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2 500,0 2 500,00
MŠ (příspěvek-dotace Šablony)  855,97
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 600,0 600,00
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 560,0 560,00
3.2. Kultura  15 035,0 15 374,76
Příspěvek KDJS  5 628,0 5 728,00
Příspěvek Městskému muzeu 3 055,0 3 055,00

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR 2019 Plnění za
 ZM 25.2. I-XII
 2019 2019
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VÝDAJE
Odvětví výdajů SR 2019 Plnění za
 ZM 25.2. I-XII
 2019 2019
Příspěvek Městské knihovně 4 467,0 4 560,00
Komise pro občanské obřady 50,0 41,01
Tisk měst. zpravodaje Radnice 290,0 325,68
Výdaje na prezentaci města, TIC 660,0 600,13
Slavnosti ROSA 2019 450,0 513,77
Sukovy Sedlčany 85,0 85,00
Jarní koncerty 100,0 105,50
Veřejné kulturní akce 100,0 97,74
125. let dráhy Sedlčany-Olbramovice 70,0 202,93
Pamětní deska - pocta hrdinovi odboje 80,0 60,00
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 6 232,0 6 251,64
Příspěvek SAS 6 202,0 6 242,97
   příspěvek na činnost  5 202,0 5 202,00
   př.na opr. a údržbu sp.zařízení 1 000,0 1 040,97
Provoz minigolfu 30,0 8,67
3.4. Bydlení, komunální služby 145 050,0 152 318,80

územní rozvoj, investiční výst.
3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 9 915,0 10 374,00
Správa budov a zařízení města 5 515,0 5 712,70
Činnost MTS - správa bytového fondu 900,0 896,99
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3 000,0 2 910,07
Opravy BF 500,0 854,24
3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 15 170,0 14 431,06
Výkony technických služeb 9 100,0 8 329,56
z toho: čištění města 2 500,0 2 275,41
              zimní údržba 1 600,0 1 162,57
              veřejná zeleň 3 000,0 2 889,81
              veřejné osvětlení 1 800,0 1 802,30
              provoz hřbitova 200,0 199,47
Skládka TKO 250,0 231,53
Provoz sběrného dvora 220,0 220,00
Svoz komunálního odpadu 3 900,0 3 852,77
Svoz tříděného odpadu 1 500,0 1 561,21
Nebezpečný odpad 200,0 235,99
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 3 478,0 2 867,71
Projektová dokumentace, TDI 2 873,0 2 329,96
Administrace projektů k OP EU 324,0 267,57
Administrace výběrových řízení 281,0 270,18
3.4. d) ZP, GP, nájmy,výkupy poz.,nem. 1 662,0 988,23
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 470,0 435,46
Maj.vypoř. poz. Přivaděč pitné vody 200,0 54,65
Pronájem pozemků, nemovitostí 315,0 313,50
Výkup pozemků a nemovitostí 677,0 184,62
3.4. e) Veřejná prostr., dětská hřiště 955,0 1 313,52
Úpravy veř. prostranství města a osad 550,0 813,19
Dětská hřiště - nové hřiště v Oříkově 55,0 26,04
Dětská hřiště - opravy a údržba 100,0 79,49
Lesopark Cih. vrch - údržba,mobiliář 150,0 190,38
Opravy městského mobiliáře 100,0 204,42
Mezisoučet 3.4. a) - 3.4.e) 31 180,0 29 974,52
3.4. f) Investice a další akce charakteru 113 870,0 122 344,28

oprav,st.úprav,údržby majetku města:
Modernizace přestupního terminálu 61 000,0 63 835,90

MPT DZ provizor. autobus.zastávek 400,0 422,64
IS U Háječku 8 300,0 9 608,04
IS ul. Amerických letců  1 801,91
LAS umělé povrchy, dráhy, sektory 17 211,0 11 181,03
Rozšíření sjezdu Nádražní-Pod Potoky 1 792,0 1 728,39
Přístavba 2. ZŠ vč.vybavení 9 300,0 8 877,05
Úpravy areálu Luční ulice 1 660,0 965,68
Zateplení BD 1173-4 1 770,0 1 787,13
Zateplení BD 1172 1 451,0 1 667,94
Elektro instalace 1. ZŠ 500,0 493,21
Výměna oken BD č.p. 791 350,0 349,84
Rekonstrukce buněk BD č.p. 791 640,0 658,49
Vodovodní přípojka - minigolf 30,0 47,24
Elektro přípojka a VO Háječek 150,0 133,09
Demolice garáží - hřbitov 100,0 85,65
Opravy a úpravy prostor MěN 1 315,0 2 017,02
2. ZŠ výměna ventilů v šachtě na dvoře 30,0 29,53
2. ZŠ odhlučnění chodeb 110,0 140,58
MěM úpravy sklepních prostor 100,0 239,24
RC Petrklíč výměna oken 500,0 497,75
Sanace vlhkosti č.p. 34 300,0 453,13
Vstup TIC č.p. 34 50,0 6,13
Vnější sanace vlhkosti ZUŠ č.p. 428 1 395,0 815,25
Odvlhčení tanečního sálu ZUŠ č.p. 428  1 470,72
Rekonstrukce rampy KDJS 620,0 616,88
MŠ č.p. 740 výměna jídelních výtahů 450,0 416,24
Oprava kaple Třebnice 12,0 11,23
Výměna oken BD č. 1172-5 1 075,0 1 074,19
VO Třebnice 750,0 749,78
VO Havlíčkova ul. 645,0 
VO Solopysky 65,0 490,18
VO od I/18 k zeměměř. úřadu 494,0 
VO Pod Cihelným vrchem ul. Seifert. 305,0 304,87
Akce dle návrhu občanů 1 000,0 884,91
Výstavba parku Tyršova ul.  8 212,74
Šat.buňky hřiště s um.povrch.dokonč.  270,68
 4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 5 027,0 3 557,43
Provozní náklady RC Petrklíč 220,0 180,05
Pečovatelská služba 2 640,0 2 415,87
Výkon pěstounské péče 2 007,0 799,51
Klub důchodců 20,0 20,00
Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 20,00
Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 20,00
Ostatní organizace (sociální oblast) 100,0 102,00
5. OCHRANA A BEZPEČNOST 8 635,0 8 850,99
Městská policie 6 540,0 6 883,53
Hasiči 1 100,0 1 054,64
Kamerový systém 480,0 409,43
Varovný systém (servis+opravy) 95,0 106,35
Systém měření rychlosti (semafory) 30,0 
Nadzemní hydranty montáž, ter.úpravy 190,0 180,00
Defibrilátory 2 ks 80,0 97,04
Přísp. HZS-automatická proudnice  120,0 120,00
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 68 012,0 67 471,57
Správa Městského úřadu 51 265,0 50 704,82
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 852,0 2 764,18
GDPR-nařízení EU 810,0 523,20
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Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 1 300,0 1 300,00
Tělovýchova: 1 100,0 1 100,25
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org.  
Tělovýchova:  
TJ Tatran Sedlčany  672,00
TJ Sokol Sedlčany  86,00
Škola TAEKWON-DO, z.s.   17,00
ČRS MO Sedlčany, z.s.  19,25
Sportovně střelecký klub Sedlčany  3,00
SK PeVan Gym Family, z.s.  10,00
Šachový klub Sedlčany, z.s.  25,00
SK ZLOBR Sedlčany, z.s.  37,00
Rugby Club Sedlčany, z.s.  49,00
Alena Novotná, z.s.  88,75
Karate - P - Klub, z.s.  28,25
SK Pegas Sedlčany, z.s.  60,00
Lední hokej - žákovské soutěže  5,00
Ochrana fauny 80,0 80,00
Ostatní: 120,0 119,75
Pěvecký sbor Záboj, z.s.  5,00

Klub Velká Kobra, z.s.  5,00
Spolek rodičů a přátel G a SOŠE Sedlčany  2,00
Junák-český skaut, středisko Sedlčany,z.s.  7,00
Model klub Sedlčany, p.s.  10,00
Asociace tur.oddílů mládeže, TOM Jeleni  18,00
Veterán klub Sedlčany o.s.  5,00
Český svaz chovatelů Sedlčany, z.s.  18,00
Radioklub Sedlčany  2,00
Českomoravská myslivecká jednota  10,00
Mezinárodní soutěže v aerobiku  12,00
DABA - dětský cyklistický kroužek  5,00
Kanoistické závody - Memoriál B.Karlíka  5,75
Mistrovství ČR v silovém trojboji juniorů  5,00
Kynologický klub Sedlčany  10,00
Úroky z úvěrů a půjček 1 200,0 1 438,30
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0 6 000,00
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH  4 200,0 4 085,29
Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska 385,0 360,05
Volby Parlament EU  295,73
VÝDAJE CELKEM: 276 693,0 284 172,11

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 33/2018-2022 DNE 22. LEDNA 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 21 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výro-
ků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 8. ledna 2020 
(RM č. 32/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 33-566/2018-
2022);
▪ přednesenou Zprávu pod názvem „Závěreč-
ný účet – Výsledky hospodaření za rok 2019 
(ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“ včetně příloh 
a přehledu RO č. 1 – RO č. 8/2019)“. Příjmy 
dosáhly ve sledovaném rozpočtovém obdo-
bí roku 2019 celkové výše 294.296,18 tis. Kč 
(99,99 %) a výdaje celkové výše 284.172,11 
tis. Kč (97,29 %). Rozpočet města Sedlčany za 
rok 2019 byl uzavřen jako přebytkový v částce 
10.124,07 tis. Kč (RM 33-567/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitel-
stvu města Sedlčany: 
▪ schválit prodej pozemku parc. č. 1618/377, 
druhem pozemku zahrada o výměře 14 m2 v k. 
ú. a obci Sedlčany, který byl oddělen z původ-
ního pozemku parc. č. 1618/5 ve vlastnictví 
města Sedlčany (ulice Jateční); (vizte geomet-
rický plán č. 2706-125/2019 ze dne 10. pro-
since 2019), a to žadatelům, za jednotkovou 
cenu 200,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
2.800,- Kč (v souboru výroků usnesení RM 33-
568/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-

jetku, aby záměr prodeje pozemku parc. 
č. 1618/377, druhem pozemku zahrada o vý-
měře 14 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, byl řádně 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 33-
568/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majet-
ku, aby na úřední desce řádně zveřejnil záměr 
města Sedlčany pronajmout nebytové prosto-
ry (prostory sloužící k podnikání), tj. kance-
lářskou místnost o výměře 17,5 m2, která se 
nachází v přízemí administrativní budovy Sedl-
čany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, s tím, že 
uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících 
k podnikání bude podmíněno omezeným uží-
váním, tj. pouze k administrativním účelům 
(společné prostory s pracovníkem města Sedl-
čany), a to na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou trvání 3 měsíce, přičemž jednotková cena 
nájmu činí 853,- Kč/m2/rok, která bude navý-
šena o míru inflace za uplynulý rok 2019 (RM 
33-569/2018-2022); 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby jednotlivým nájemcům, s nimiž má 
město Sedlčany uzavřeny příslušné nájemní 
smlouvy, kterými je smluvně ujednána inflační 
doložka (především Smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – prostory sloužící k podnikání), 
byla tato uplatněna s účinností od 1. dubna t. 
r., a to navýšením nájemného o průměrnou 
míru inflace za uplynulý rok 2019, která podle 
údajů Českého statistického úřadu činí 2,8 % 
(RM 33-570/2018-2022). 

Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření Darovací smlouvy, na základě kte-
ré město Sedlčany daruje SDH Sestrouň, z. s., 
požární vozidlo zn. Tatra 805, st. pozn. zn. PB 
07-23 (inventární č. 120), které s ohledem 
na stáří vozidla (rok výroby 1955) a současný 
technický stav již nemůže sloužit svému úče-
lu. Převod je realizován se záměrem vozidlo 
konzervovat a zachovat, resp. převést toto 
požární vozidlo do evidence „veteránů“. Pře-
vod bez finančního vyrovnání je realizován 
s ohledem na nevyužitelnost vozidla k zása-
hům, technický stav a zůstatkovou hodnotu 
7.685,- Kč (RM 33-571/2018-2022);
▪ Žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne 14. 
ledna 2020 o pronájem veřejného prostran-
ství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
a to ve dnech 28. března, 6. června, 19. září 
a 12. prosince t. r. za účelem pořádání tzv. 
„Farmářských trhů“. V souladu s ust. čl. 
7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky 
města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stano-
ví místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství, se výše uvedené akce, obdobně 
jako v minulých letech, osvobozují od místní-
ho poplatku (RM 33-572/2018-2022);
▪ prodloužení podnájmu bytu velikostní ka-
tegorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adre-
se bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 
739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 
a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou od 
1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 (RM 33-
574/2018-2022);
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 19 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 22. ledna 
2020 (RM č. 33/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 34-
587/2018-2022);
▪ souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady 
města Sedlčany a zvláštních orgánů města 
Sedlčany za uplynulý rok 2019, které byly vy-
pracovány a předány k projednání předsedy 
jednotlivých komisí (RM 34-595/2018-2022). 
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ termín pro svolání 9. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební 
období 2018 – 2022 na pondělí dne 9. března 
2020 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční 
ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 34-
588/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s rámcově schváleným postupem majet-
koprávního vypořádání vlastnictví pozemku 

parc. č. 332/3, navrženým Krajskou správou 
a údržbou silnic ve věci sjednocení vlastnictví 
stavby silnice a pozemku v k. ú. a obci Sedlča-
ny (RM 34-589/2018-2022); 
▪ s pořádáním dne otevřených dveří na Čistír-
ně odpadních vod Sedlčany, který se uskuteč-
ní v rámci konání oslav Světového dne vody, 
a to ve středu dne 18. března 2020; akci bude 
zajišťovat v postavení provozovatele Městské 
vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedl-
čany společnost 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, 
Ke Kablu č. p. 971/1, Hostivař 102 00 Praha 
10; IČO 47549793 (RM 34-596/2018-2022). 
Rada města Sedlčany doporučila schválit Za-
stupitelstvu města Sedlčany: 
▪ prodej nepotřebného pozemku parc. 
č. 1556/2, druhem pozemku zahrada o výmě-
ře 317 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to na zákla-
dě podané Žádosti fyzické osoby, za jednot-
kovou cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem za kupní 
cenu 63.400,- Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 34-590/2018-2022). 
Rada města Sedlčany uložila: 
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby záměr prodeje pozemku parc. č. 1556/2, 
druhem pozemku zahrada o výměře 317 m2 
v k. ú. a obci Sedlčany, byl řádně zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 34-590/2018-
2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majet-
ku, aby na úřední desce řádně zveřejnil záměr 
města Sedlčany prodat nepotřebné nemovi-
tosti tvořící objekt bývalé Úpravny vody Kosova 
Hora (stavba a pozemek) obálkovou metodou, 
tj. uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou, při-
čemž minimální cena nemovitostí byla stanovena 
ve výši 2.743.300,- Kč (RM 34-591/2018-2022); 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majet-
ku, připravit návrh Smlouvy o nájmu nemo-
vitosti na pozemek parc. č. 1198/1, druhem 
pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, 
o výměře 1072 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, se 
stanovenými parametry, tj. na dobu trvání 
neurčitou, s roční výpovědní lhůtou bez udá-
ní důvodu, inflační doložkou a zjištěním výše 
ceny nájemného v místě a čase obvyklé (RM 
34-592/2018-2022);
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▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí přístřeší 
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojí-
renská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (samostatná 
místnost v přízemí), a to s žadatelem, trvale 
bytem tamtéž, na dobu určitou, tj. od 1. února 
do 30. dubna 2020 (RM 33-575/2018-2022);
▪ Rámcovou smlouvu o poskytování služeb 
a Licenční smlouvu uzavíranou mezi městem 
Sedlčany a poskytovatelem (IČO 07313993), 
která je uzavírána na ošetření výkonu služeb 
a dispozičních práv města Sedlčany k vybraným 
autorským dílům (RM 33-581/2018-2022);
▪ zapracovat do návrhu Jednacího řádu Rady 
města Sedlčany ustanovení o tom, že materiá-
ly (tematické dokumenty) k projednání budou 
členům tohoto orgánu města zasílány v čase 
nejpozději 48 hodin před jeho zahájením (RM 
33-582/2018-2022);
▪ upravený návrh Jednacího řádu Rady města 
Sedlčany, předložený starostou města Sedlča-
ny a zároveň zrušila Jednací řád Rady města 
Sedlčany ze dne 22. listopadu 2006 (RM 33-
583/2018-2022);
▪ podání Žádosti do Programu na podporu 
informačních center Středočeského kraje pro 
rok 2020, a to za účelem finanční podpory 
na vydávání tištěného měsíčníku (zpravodaj 
RADNICE) s plánovanými akcemi v okolí a za 
účelem využívání dalších nástrojů propagace 
v požadované, maximálně možné výši dotace 
100.000,- Kč (RM 33-584/2018-2022);

▪ podání Žádosti o poskytnutí dotace pro-
střednictvím veřejnoprávní smlouvy z Progra-
mu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
prevence v rámci Tematického zadání Primární 
prevence, a to na podporu projektu s názvem 
Preventista patologických jevů dětí a mládeže, 
za podmínek v Žádosti uvedených (RM 33-
585/2018-2022); 
▪ 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 po-
platkové povinnosti za komunální odpad. Dary 
budou vyplaceny na základě uzavřené Darova-
cí smlouvy, a to pro každý schválený dar (pří-
pad) samostatně (celkem pro 26 případů činí 
jejich výše 20.800,- Kč); (RM 33-586/2018-
2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
▪ uzavřít navrhovanou Smlouvu o realizaci 
náhradních přístupů č. j. ŘSD ČR: 9792/21/19-
21620/Jen, a to z důvodu právní nejistoty, 
neurčitosti a nehospodárnosti; k zajištění in-
vestičního záměru ČR a zajištění kontinuity 
bezproblémového přístupu města Sedlčany 
k vodojemu Voračice bude využit institut 
smlouvy o smlouvě budoucí (v souboru výroků 
usnesení RM 33-573/2018-2022);  
▪ Žádost Centra Petrklíč, z. s., která byla podá-
na za účelem poskytnutí finančních prostřed-

ků na náhradu mzdových prostředků zaměst-
nankyně tohoto subjektu z rozpočtu města 
Sedlčany (RM 33-580/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ s realizací a financováním akce s názvem 
„Sportovně rekreační zóna Luční ul., Sedl-
čany“ v Národním programu podpory ČR 
v regionech, Podprogram Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ru-
chu, výzva 1/2020/117D72100 a s podáním 
Žádosti města Sedlčany do tohoto Programu 
(RM 33-576/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o zadání víceprací na doplnění mobiliáře 
(odpadkových košů) a úpravu plochy okolo pís-
koviště v Městském parku Sedlčany vybrané-
mu smluvnímu zhotoviteli, firmě Garden line, 
s. r. o.; IČO 27263827, za cenu 91.169,68 Kč 
bez DPH, tj. 110.315,31 Kč vč. DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 33-577/2018-2022);
▪ o zadání prací na akci „Oprava fasády opěr-
né zdi v Městském parku Sedlčany“ firmě KPS 
stavby, spol. s r. o.; IČO 24816752, za cenu 
125.043,- Kč bez DPH, tj. 151.302,- Kč vč. DPH 
(v souboru výroků usnesení RM 33-578/2018-
2022);
▪ o výběru zhotovitele (IČO 65597052) na 
provedení servisu klimatizace v serverovně 
objektu Městského úřadu Sedlčany (č. p. 32) 
za nabídkovou cenu 1.250,- Kč bez DPH (v sou-
boru výroků usnesení 33-579/2018-2022).
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▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby záměr pronájmu nebytových pro-
stor v objektu Sedlčany, Komenského náměstí 
č. p. 876, byl opakovaně zveřejněn za shod-
ných podmínek původního Oznámení o zveřej-
nění záměru, a to do dne 31. března 2020 (RM 
34-593/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ za účelem vypořádání majetkoprávních vzta-
hů k pozemku parc. č. 2405/6 (pozemek při 
Vodojemu Šiberna), druhem pozemku poze-
mek určený pro plnění funkcí lesa, o výměře 
703 m2, v k. ú. Benešov u Prahy, a to v souladu 
se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene, která byla uzavřena mezi Lesy 
ČR, s. p. a městem Sedlčany, zřízení věcného 
břemene na předmětný pozemek za úplatu ve 
výši 150,- Kč/m2, valorizovanou o míru inflace 
od roku 2010 doposud. Současně, spolu s vlo-
žením Smlouvy o zřízení služebnosti – věcného 
břemene do evidence katastru nemovitostí, 
bude ukončena platnost Smlouvy o nájmu 
předmětného pozemku ze dne 19. září 2019 
(RM 34-594/2018-2022); 
▪ 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 21 případů činí jejich 
výše 16.800,- Kč; případy č. j.: SOC/1468/2020; 
č. j.: SOC/1471/2020; č. j.: SOC/1533/2020; č. 
j.: SOC/1536/2020; č. j.: SOC/1538/2020; č. j.: 
SOC/1688/2020; č. j.: SOC/1689/2020; č. j.: 
SOC/1773/2020; č. j.: SOC/1775/2020; č. j.: 
SOC/1776/2020; č. j.: SOC/1780/2020; č. j.: 
SOC/1781/2020; č. j.: SOC/1782/2020; č. j.: 
SOC/1989/2020; č. j.: SOC/1990/2020; č. j.: 
SOC/2155/2020; č. j.: SOC/2156/2020; č. j.: 
SOC/2157/2020; č. j.: SOC/2376/2020; č. j.: 
SOC/2377/2020; č. j.: SOC/2459/2020); (RM 
34-602/2018-2022); 
▪ za účelem věcného naplnění Žádosti o po-
skytnutí podpory na domovní čistírnu odpad-
ních vod č. j.: ŽP/2719/2020 uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace z Programu města Sedlča-
ny na podporu kvality životního prostředí v roz-
počtovém období 2020 s podporovanou akti-
vitou „Výstavba domovních čistíren odpadních 
vod“), a to pro případ žadatele (FO), na čištění 
odpadních vod (v souboru výroků usnesení RM 
34-603/2018-2022); 
▪ využití finančních prostředků z Rezervního 
fondu Městského muzea Sedlčany, příspěvko-
vé organizace, ve výši 40.754,45 Kč, a to za úče-
lem vyrovnání ztráty hospodaření roku 2019 
u tohoto subjektu (RM 34-604/2018-2022);
▪ Veřejnoprávní smlouvu o dotaci / příspěv-
ku na poskytování sociální služby, tedy čin-

nosti nebo souboru činností podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a pod-
poru osobám za účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vyloučení na rok 
2020, evidenční číslo poskytovatele S-1219/
SOC/2020, která je uzavírána se Středočeským 
krajem, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 
150 21 Praha 5; IČO 70891095, v postavení po-
skytovatele dotace. Výše dotace na rok 2020 
činí 1.231.600,00 Kč (RM 34-605/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpi-
su č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, 
objednat dvoje automatické dveře od firmy JM 
Montáže; IČO 74459732, za cenu 148.556,- Kč 
bez DPH, tj. 179.753,- Kč vč. DPH na zajištění 
akce pod názvem „Klimatizace sesterny oddě-
lení DP1 a DP2“ (v souboru výroků usnesení 
RM 34-597/2018-2022); 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpi-
su č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, 
objednat dvě klimatizační jednotky od firmy 
Ladislav Štefka – Probiz, s. r. o.; IČO 28931688, 
za cenu 71.485,- Kč bez DPH, tj. 86.496,90 Kč 

vč. DPH na akci „Klimatizace sesterny odděle-
ní DP1 a DP2“ (v souboru výroků usnesení RM 
34-598/2018-2022); 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpi-
su č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, 
a to na akci „Předokenní rolety nová polikli-
nika“, objednat práce od firmy JM Montáže; 
IČO 74459732, za cenu 222.555,- Kč bez DPH, 
tj. 269.291,55 Kč vč. DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 34-599/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 
č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu, v úplném a účinném znění, a to 
na akci „Vodovodní přípojka Luční ulice“, ob-
jednat stavební práce od firmy 1. SčV, a. s.; IČO 
47549793, za cenu 139.298,- Kč bez DPH (v sou-
boru výroků usnesení RM 34-600/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpi-
su č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, 
a to na akci „Snížení energetické náročnosti 
tělocvičny 1. ZŠ Sedlčany“, objednat projekční 
práce od firmy S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za 
nabídnutou cenu ve výši 106.000,- Kč bez DPH, 
tj. 128.260,- Kč vč. DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 34-601/2018-2022). 

VÝZVA K ÚČASTI V ANKETĚ 
NA NÁVRH PRO POJMENOVÁNÍ 

VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Vážený spoluobčané,
město Sedlčany vyhlašuje anketu na téma „Pojmenujte nový městský park“. V rámci 

této ankety můžete navrhovat jméno pro nový městský park, který vznikl pod objek-
tem Nemocnice Sedlčany v Tyršově ulici.

Vaše návrhy můžete podávat na emailovou adresu podatelny Městského úřadu 
Sedlčany (podatelna@mesto-sedlcany.cz), dále písemně s osobním předáním nebo 
prostřednictvím doručovacích služeb v Podatelně Městského úřadu Sedlčany, v pra-
covní době (náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, objekt radnice), nebo pomocí datové 
schránky města Sedlčany (frsbn7e).

Podmínkou pro evidenci návrhu je uvedení jména a příjmení navrhovatele spolu 
s doručovací adresou pro případnou komunikaci s městem. Náměty může podávat 
každá osoba s trvalým bydlištěm v Sedlčanech.

Své náměty můžete podávat až do 15:30 hod. dne 30. dubna 2020. Následně budou 
návrhy statisticky zpracovány a Zastupitelstvo města Sedlčany vybere z navrhovaných 
názvů pojmenování pro uvedené veřejné prostranství.  

Základní zásady pro pojmenování parku:
▪ při navrhování názvu parku je vyloučen podobně znějící název nebo název s velmi 

podobnou grafickou strukturou jména veřejného prostranství, které již ve městě exis-
tuje případně nesoucí podobný název (např. Háječek a Park Háječek);

▪ název parku se musí uvádět vždy v českém jazyce a park nesmí být pojmenován 
podle jmen žijících osob; 

▪ název parku nesmí urážet národní, národnostní nebo náboženské city občanů, ne-
smí být hrubý a nemravný; 

▪ v názvu parku se nesmí vyskytovat jakákoliv propagace násilí, rasismu, národnost-
ní nesnášenlivosti a totalitních ideologií.

Děkujeme za Vaše případné návrhy.



Předtím, než bychom se pokusili vymezit 
kompetence obecních (městských) úřadů 
v rámci aplikovaného spojeného modelu 
státní správy a samosprávy v ČR, popíše-
me si alespoň základní postavení obecních 
(městských) úřadů. 

Jedním z povinně existujících orgánů 
obce je obecní úřad, což znamená, že každá 
obec v ČR má svůj obecní úřad. Ve městech 
má postavení obecního úřadu tzv. městský 
úřad, obdobně v městysích úřad městy-
se, ve statutárním městě potom magistrát 
a v městských obvodech nebo v městských 
částech územně členěného statutárního 
města úřad městského obvodu, resp. úřad 
městské části, což vyplývá z ustanovení 
§ 5 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů.

Důležité je uvědomit si právní povahu 
a postavení obecního úřadu. Obecní úřad 
není ve smyslu čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR tzv. 
správním úřadem. Správním úřadem je 
pouze orgán moci výkonné (orgán státu), 
nikoliv orgán územního samosprávného 
celku (obce nebo kraje). Z právního hle-
diska nelze zaměňovat pojmy obec (měs-
to) a obecní (městský) úřad. Obec, jakožto 
základní územní samosprávný celek, jak 
jsme již uváděli v předchozích článcích, je 
veřejnoprávní korporací (právnickou oso-
bou veřejného práva), tj. disponuje práv-
ní subjektivitou (způsobilostí k právům 
a povinnostem), je jí přiděleno identifikač-
ní číslo subjektu. V souladu s ustanovením 
§ 2 odst. 1 obecního zřízení vystupuje obec 
v právních vztazích svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
Obec je subjektem veřejné správy (stejně 
jako např. stát), zatímco obecní úřad, jakož-
to jeden z orgánů obce, představuje vyko-
navatele veřejné správy, který není nadán 
právní subjektivitou (stejně jako například 
ministerstva nebo jiné správní úřady jakož-
to organizační složky státu). Obecní úřad 
jako orgán obce nemá způsobilost vystupo-
vat v občanskoprávních vztazích svým jmé-
nem, samostatně nabývat práva z právních 
vztahů ani mít odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. V právních vztazích tedy vystu-
puje vždy obec (město), a to například jako 
účastník smluv, a to nejen v oblasti soukro-
mého práva, ale i práva veřejného – tzv. 
veřejnoprávní smlouvy. Obecní úřad nemá 
právní subjektivitu, ale na straně druhé dis-
ponuje tzv. vrchnostenskou subjektivitou, 
což znamená, že není nijak dotčena jeho 
působnost v oblasti veřejné správy, která je 

POSTAVENÍ OBECNÍHO (MĚSTSKÉHO) ÚŘADU
upravena obecním zřízením a dalšími práv-
ními předpisy. 

Obecní úřad představuje takový orgán 
obce, který má administrativní charakter, 
a to na rozdíl od zastupitelstva obce (měs-
ta), rady obce (města) či starosty, které jsou 
orgány obce povahy politické. 

Úřad vykonává především přenesenou 
působnost, čili delegovanou státní správu, 
která je obci svěřena, s výjimkou té, která 
je svěřena jiným orgánům obce. Vedle toho 
plní některé úkoly v samostatné působ-
nosti, byť vlastní rozhodování o otázkách 
samostatné působnosti náleží primárně za-
stupitelstvu a radě obce (města), v menší 
míře pak starostovi. 

Obecní (městský) úřad v souladu s usta-
novením § 109 odst. 1 obecního zřízení tvo-
ří starosta, místostarosta, nebo místosta-
rostové, tajemník obecního úřadu, je-li tato 
funkce zřízena, zaměstnanci obce zařazení 
do obecního (městského) úřadu. 

Obecní (městský) úřad je tedy tvořen 
složkou politickou, tj. starosta, který stojí 
v čele obecního úřadu, a místostarosta či 
místostarostové a složkou úřednickou, kte-
rou představuje tajemník a zaměstnanci 
obce (města) zařazení do obecního (měst-
ského) úřadu. Avšak ne každý obecní úřad 
musí nutně obsahovat úřednickou složku, 
zejména v nejmenších obcích tomu tak 
není. Osobou stojící v čele obecního (měst-
ského) úřadu je vždy starosta, pokud není 
na základě některého z důvodů uvedených 
v ustanovení § 98 odst. 1 obecního zřízení 
jmenován Ministerstvem vnitra ČR správce 
obce (města), jenž podle věty třetí usta-
novení § 98 odst. 2 obecního zřízení stojí 
v čele obecního úřadu (nouzová situace 
obce). V obci (městě) je buď starosta ane-
bo správce obce, nikdy ne současně oba, 
a proto nemůže nastat tzv. kompetenč-
ní konflikt o tom, kdo v daný okamžik stojí 
v čele obecního (městského) úřadu. Starosta 

je v čele tohoto úřadu bez ohledu na to, zda 
je v obci tajemník obecního úřadu. Tajem-
ník obecního úřadu je podřízen starostovi, 
o čemž svědčí ustanovení § 103 odst. 4 písm. 
i) a § 109 odst. 1 věta druhá, a není-li v obci 
tajemník, tak jsou starostovi podřízeni rov-
něž zaměstnanci obce zařazení do obecního 
úřadu, o čemž svědčí ustanovení § 103 odst. 
4 písm. b) ve spojení s ustanovením § 110 
odst. 4 písm. d). S postavením starosty, jakož-
to osoby stojící v čele obecního (městského) 
úřadu je spojena odpovědnost za činnost 
obecního (městského) úřadu v samostat-
né působnosti zastupitelstvu obce (města), 
a to na základě ustanovení § 103 odst. 2 věty 
třetí obecního zřízení, jenž zakládá obecnou 
odpovědnost starosty za výkon své funkce 
zastupitelstvu obce (města). Odpovědnost 
starosty za plnění úkolů obecním úřadem 
v samostatné působnosti je však rovněž 
dána vůči radě obce (města), a to s ohle-
dem na znění ustanovení § 109 odst. 
3 písm. a) bod 1, podle něhož je obecní úřad 
povinen plnit úkoly v samostatné působ-
nosti, které mu uložila rada obce (města). 
Odpovědnost starosty za činnost obecního 
(městského) úřadu v oblasti samostatné 
působnosti zastupitelstvu nebo radě obce 
(města) je dána vždy, i když je v obci zříze-
na funkce tajemníka obecního úřadu. Podle 
ustanovení § 110 odst. 2 obecního zřízení 
je tajemník obecního (městského) úřadu 
odpovědný za plnění úkolů v samostatné 
působnosti (i v přenesené působnosti) sta-
rostovi. 

Odpovědnost tajemníka úřadu za plně-
ní úkolů obecního úřadu je však založe-
na zásadně pouze ve vztahu ke starostovi 
a nikoliv vůči zastupitelstvu nebo radě obce 
(města). 

Po uvedeném základním postavení obec-
ních (městských) úřadů bychom se postup-
ně měli dostat k přislíbeným kompetencím.

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
MĚSTA SEDLČANY NA ROK 2020

V rámci letošního ročníku Participativního rozpočtu byly podány čtyři projekty:
▪ Lavičky pro oddechovou zahradu a dětské hřiště, Sokolovská 580; předkladatelem 
projektu jsou celkové náklady vyčísleny částkou 29.449,- Kč;
▪ Úprava a vybavení tzv. pískovny u 2. ZŠ Propojení herními prvky; předkladatelem pro-
jektu jsou celkové náklady vyčísleny částkou 445.000,- Kč;
▪ Revitalizace parku Severní sídliště; předkladatelem projektu jsou celkové náklady vy-
čísleny částkou 488.400,- Kč;
▪ Osvěžující liniová fontána; předkladatelem projektu jsou celkové náklady vyčísleny 
částkou 500.000,- Kč. 

POSTAVENÍ OBECNÍHO (MĚSTSKÉHO) ÚŘADU



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

17. a 18. března můžete v Kulturním domě 
Josefa Suka v Sedlčanech zhlédnout detektiv-
ní hru Osm žen od Sedlčanského divadelního 
spolku NAŠLOSE.

BŘEZEN 2020

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

od 5.3. do 19.4. VÝSTAVA „STŘEDNÍ ČECHY ZA STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ”
od 6.3. - 1.4. VÝSTAVA „PIVO VE FOTOGRAFII”
do 18.3. VÝSTAVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ SEDLČANY 2020
od 21.3. VÝSTAVA „MOJE DUŠE”

PO 16.3. od 10 hod. ROZKVETLÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
ÚT 17.3. od 16 hod.  OSM ŽEN
ST 18.3. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 18.3. od 19.30 hod.  OSM ŽEN
ČT 19.3. od 17 hod. RŮŽE PRO MARII Š.
ČT 19.3. od 20 hod. NICO
PÁ 20.3. od 13.30 hod. SRABBLE
PÁ 20.3. od 15 hod. BUCHTY A LOUTKY DĚTEM
PÁ 20.3. od 19 hod. BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA
PÁ 20.3. od 20 hod. CURIOSA
SO 21.3. od 10 hod. ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
SO 21.3. od 20 hod. PANSTVÍ DOWNTON

PO 23.3. od 10 hod. JARO JE TU!
ST 25.3. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 25.3. od 19.30 hod. VEČER HUDBY A POEZIE - PETRA ŠPALKOVÁ
PÁ 27.3. od 19 hod. DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRAL SOCIETY
PÁ 27.3. od 20 hod. TENKRÁT PODRUHÉ
SO 28.3. od 7.45 hod. ZA RUSALKOU KE SPÁLENÉMU (sraz na vlakovém nádraží)
SO 28.3. od 20 hod. CHLAP NA STŘÍDAČKU
NE 29.3. od 15 hod. VESELÉ VELIKONOCE

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

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

............. VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............... PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA

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

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

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

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

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

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

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

ÚT 10.3. od 19.30 hod. POKÁČ
ST 11.3. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 11.3. od 20 hod. JAK SE STÁT DIKTÁTOREM 
ČT 12.3. od 19 hod.  VEČER SE ZPĚVÁKEM A KLAVÍRISTOU HONZOU JAREŠEM
ČT 12.3. od 19 hod. RIGOLETTO
PÁ 13.3. od 15 hod. ČTENÁŘ ROKU - NEJLEPŠÍ UČITEL/UČITELKA
PÁ 13.3. od 18 hod. UŽ ABYCHOM DOKÁZALI LÉTAT!
PÁ 13.3. od 20 hod. DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
SO 14.3. od 20 hod. ŠPINDL 2
NE 15.3. od 15 hod. OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÚT 3.3. od 19.30 hod. KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
ST 4.3. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 4.3. od 18 hod. BENELUX 2018-2019
ČT 5.3. od 20 hod. PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS
ČT 5.3. od 18 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY STŘ. ČECHY ZA STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ
PÁ 6.3. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 6.3. od 15 hod.  BÁBINKA, BÁBRLINKA, BABIČKA
PÁ 6.3. od 18 hod.  PROVÁZKOVÁ DÍLNA
PÁ 6.3. od 20 hod.  BLÍŽENEC
SO 7.3. od 8.05 hod. S POHODOU JARNÍ DAVELSKOU PŘÍRODOU
SO 7.3 od 19 hod. PLES TK SLIMKA
SO 7.3 od 20 hod. DELIRIUM TREMENS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÚT 31.3. od 18 hod. KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ ................................................... KONCERT



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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2020

Čtvrtek 12. března od 19 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Zveme Vás na slavnostní divadelní představení 
– součást 56. ročníku tradičního Hudebního festivalu 

SUKOVY SEDLČANY. V letošním roce uvádíme 
jednu z nejslavnějších stálic operního repertoáru, 
italskou operu z pera skladatele Giuseppe Verdiho

RIGOLETTO
Opera měla svou premiéru roku 1851, kdy se libretista Fran-
cesco Maria Piave nechal výrazně inspirovat slavnou hrou 
Victora Huga “Král se baví“. Samotná hra, stejně jako její poz-
dější hudební zpracování, je kromě jiného především kritickou 
sondou nekompromisně dokládající obraz vulgární, obscénní, 
marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném kontrastu s citem 
bezvýhradným, samozřejmým, s citem bez otazníků, s křehkým 
vztahem otce a dcery. I z těchto důvodů byla hra ve své době 
pod velmi silným tlakem tehdejší cenzury a její osud nebyl zda-
leka jednoduchý. 
Hrají členové operního souboru a orchestru Divadla F.X.Šaldy 
z Liberce.
Dirigent: Martin Doubravský. Režie: Oldřich Kříž.

Vstupné: 450,- Kč. 
Délka představení cca 160 minut + 2 přestávky.

Úterý 3. března od 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu Vás zveme na určitě zajímavou a velice 
výpravnou (po stránce obsazení i scény) divadelní hru 
historickou fresku s aktuálním tématem lidské identity 

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských 
postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na 
vrcholu díky svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru 
svého života. Co když žije skutečný život jen na prknech s vůní 
divadelních šminek a v reálném životě je jen bezradným po-
zorovatelem? To vše ve světě, který se stal navíc nelítostným 
a bez náznaku soucitu či pochopení. „Jako žena mohu být 
i tím, čím nemohu být jako muž“. 
Hrají členové Městského divadla Mladá Boleslav. V hlavní roli 
Daniel Bambas – držitel ceny Thálie.

Vstupné: 350,- Kč.  
Délka představení cca 140 minut + přestávka.

KONCERT

Po úspěšném a zcela vyprodaném minulém tour vyráží  

POKÁČ
na jarní část koncertů k nové desce Úplně Levej. Jedna z jeho 
zastávek je i koncert v Sedlčanech. Jako host tohoto populár-
ního písničkáře vystoupí Pavel ČADEK.

Vstupné: 350,- Kč. Prodej vstupenek výhradně na https://
www.smsticket.cz/nakup/krok-1-mistenky/19383-pokac. 

Délka představení cca 95 minut bez přestávky.

Úterý 10. března od 19.30 hod.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2020

DIVADLO - VYHRAZENO PRO DŮCHODCE

Sedlčanský divadelní spolek NAŠLOSE, z.s. uvádí detektivní 
hru francouzského dramatika Roberta Thomase 

OSM ŽEN,
kterou proslavil také půvabný hudební film Francois Ozona 

z roku 2002. 
„Byl jednou jeden hodný muž a kolem toho muže bylo osm 
žen… Bojoval, jak nejlíp uměl, ale ty ženy byly silnější než on. 
Večer si šel ten chudák lehnout, unavený, zničený, zrazený. 
A pak to začalo…“
Na zasněženém sídle uprostřed pustiny, které patří oblíbené-
mu a úspěšnému podnikateli Marcelovi, se sjíždí na Vánoce 
celá rodina. Je tu jeho žena Gábi, která má velmi ráda své po-
hodlí a luxus, starší dcera Zuzanka, studující bez dohledu rodi-
čů v Anglii, mladší dcera Káťa, drzá a provokující puberťačka, 
Gábinina sestra Augusta, hysterická stará panna, jejíž nezdar 
v hledání partnera odnášejí všichni kolem a Marcelova tchýně, 
babička, žijící pohodlně u své dcery, kterou, jak říká, zbožňuje. 
Do domu občas zavítá i Marcelova svůdná sestra Blanka, cy-
nická a životem otrkaná „údajná oběť mužů“ a do kruhu nej-
bližších patří i stará hospodyně Chanelová, která zná nejedno 
tajemství tohoto domu, stejně jako mladá pohledná komorná 
Luiza, která si umí jít tvrdě za svým. Během jedné prazvláštní 
noci se osudy všech náhle protnou. Marcel je zabit a začíná ne-
lítostné amatérské pátrání po vrahovi, během kterého vychází 
najevo nejedno překvapení. Charaktery všech zúčastněných 
dam se začínají tříbit, sněhová vánice za okny sílí a přichází 
čas na detektivku jako z románů Agathy Christie. Zanedlouho 
už totiž z domu není úniku, klubko polopravd a lží se zaplétá 
čím dál víc a nic ve skutečnosti není, jak se zdá! Užijte si s námi 
francouzský retro šarm této slavné hry plné napětí i lehké nad-
sázky a těšte se na skvělé herecké příležitosti, připravené pro 
našich osm hereček!!!
„Jedna z nás lže a to je vrah. Ale ostatní lžou taky… Samozřej-
mě z jiných důvodů, a proto nemůžeme vraha vypátrat. Musí-
me být k sobě asi upřímnější, jinak… já nevím.
V režii Pavla Vopata hrají: Jitka Jandová, Petra Belková, Jana 
Durďáková, Olga Šafrová, Olga Laštovičková, Jana Roškotová, 
Lída Hegerová, Eliška Hegerová
Hudební doprovod: Jakub Benetin

Vstupné: 150,- Kč pro veřejnost a 80,- Kč pro důchodce. 
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Úterý 17. března  od 16 hod.

Pátek 20. března od 19 hod.
KONCERT

Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme na

BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO KŘÍDLA 

Letos vystoupí na podporu DOMÁCÍHO HOSPICE KŘÍDLA sedl-
čanští umělci – hudební DUO Anna Chmelařová & Emily Stee-
le, populární divadelní uskupení ZÁŽEH a kapela PRVNÍ KÁVA.

Vstupné: 150,- Kč. 
Délka představení cca 180 minut + 2 krátké přestávky.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Středa 18. března  od 19.30 hod.

Středa 25. března od 19.30 hod.
VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE - PŘEDPLATNÉ

Do Koncertního sálu Vás zveme 
na další večer Předplatitelského cyklu nazvaný 

VEČER HUDBY A POEZIE
V klasickém pořadu uslyšíme poezii českých autorů – Jarosla-
va Seiferta, Vítězslava Nezvala, Václava Renče a dalších. Zazní 
hudební skladby autorů Giacoba Baseva Cervetta, Antonína 
Dvořáka, Alexandra Arutjunjana a dalších.

Účinkují:
PETRA ŠPALKOVÁ
 - umělecký přednes
JAN SLÁDEČEK 
- violoncello
VÍTĚZSLAV PODRAZIL 
- klavír

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení 

cca 80 minut + přestávka.

Pátek 27. března od 19 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu Vás zveme 
na koncert britského univerzitního orchestru

DURHAM UNIVERSITY 
ORCHESTRAL SOCIETY

Toto těleso se skládá ze dvou orchestrů: Symfonického or-
chestru a Komorního orchestru. Obě tělesa jsou plně vede-
na studenty, což znamená, že všichni členové a dirigenti jsou 
studenti univerzity. Pravidelně proto vítají profesionálními di-
rigenty, jako jsou například Peter Stark a Richard Dickins. Již 
několik let podnikají každý rok na jaře turné po Evropě, které 
se setkává s velice úspěšným ohlasem. V minulosti již navštívili 
Madrid, Berlín, Prahu, Vídeň, Budapešť, Lublaň a naposledy 
například Barcelonu. Tentokrát přijedou k nám do Sedlčan a 
zazní skladby špičkových skladatelů, například Symfonie č. 35 
– W. A. Mozarta, Náhrobek Couperinův – Maurice Ravela, Pře-
dehra ke Strace zlodějce – Gioacchina Rossiniho a Symfonie č. 
9 – Antonína Dvořáka. 

Vstupné: 90,- Kč. 
Délka představení cca 100 minut + přestávka.
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 DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
J. A. NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad), HOUSLE (divadlo 
UNGELT), VĚRA MARTINOVÁ (koncert), TADY BYDLÍM JÁ (diva-
dlo), MLADOTA ENSEMBLE (koncert), SUKŮV KOMORNÍ OR-
CHESTR (koncert), SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert),ANDREA 
KALIVODOVÁ (koncert), LUKÁŠ PAVLÁSEK (show), LOTRANDO 
A ZUBEJDA (pro děti a rodiče), RADŮZA (koncert), O KLUKOVI 
Z PLAKÁTU (pro děti a rodiče), ŽEBRÁCKÁ OPERA (divadlo) …

PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN 2020
ČT 2.4. CAVEMAN Divadlo 
ÚT 14.4. SAMSON A JEHO PARTA Koncert
ÚT 21.4. METROPOLITAN JAZZ BAND a EVA EMINGEROVÁ   
 Koncert
SO 25.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo 
PO 27.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo 
ÚT 28.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo 
ST 29.4. MRAVNOST NADE VŠE Divadlo

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.

do úterý 18. března
VÝSTAVA

Do 18. března 2020 je pro návštěvníky připravena 

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. Po-
znáváme, 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 Pravěku.  Poznáváme, zkoumáme vrstvy pod zemí od jádra 
Země až po kořeny stromů, co se děje ve vzduchu a jak reagují 
živočichové na současnou krajinu. Vydali jsme se na objevnou 
cestu 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.”

Sobota 21. března ve 14 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

V pořadí třetí výstavou roku 2020, kterou nabídneme našim 
návštěvníkům je výstava obyvatelky nedaleké obce Líchovy 

OLGY PÍRKOVÉ. Výstava má poetický název 

MOJE DUŠE
a jak sama autorka říká – je to „kreslení forem a poezie“. Na 
vernisáž jste srdečně zváni nejen ke zhlédnutí výtvarných 
děl, ale také na autogramiádu nové knihy Olgy Pírkové, která 
v těchto dnech vychází jako její prvotina a nese shodný název 
jako výstava – tedy MOJE DUŠE.

Neděle 29. března od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Nezapomínáme ani na naše nejmenší diváky, 
a protože se velikonoce blíží, 

tak jsme připravili divadelní představení oblíbeného 
Divadla POHÁDKA z Prahy

VESELÉ VELIKONOCE
Velikonoční zajíček na svém jarním putování má neobyčejná 
malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla 
a velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohádku ... tedy ... 
Hody hody doprovody máme vajíčka pohádkový .... 

Vstupné: 90,- Kč. 
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Úterý 31. března od 18 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu Vás zveme na jarní

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 
Letos vystoupí tradiční účinkující, kterými budou sedlčanský 
Smíšený sbor ZÁBOJ Sedlčany a Dětský pěvecký sbor ZUŠ Sedl-
čany ZÁBOJÁČEK. O hudební doprovod se postarají učitelé 
ZUŠ Sedlčany. 
Mimo těchto dvou místních sborů vystoupí také hostující sbor, 
a lze říci téměř “sbor družební“, kterým je ZÁBOJ PELHŘIMOV. 
Program bude složen ze skladeb širokého žánrového spektra 
– známých i méně známých skladeb našich i zahraničních au-
torů.

Vstupné: 100,- Kč, děti do 15ti let 50,- Kč. 
Délka představení cca 70 minut bez přestávky.
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

pátek 6. března ve 20 hod.

BLÍŽENEC 
film USA – akční sci-fi (2019), rež. Ang Lee, 117 min. 

Henry Brogan (W.Smith) je elitní nájemný zabiják, který bez po-
chybností vždy stoprocentně odvede zadanou práci. Při poslední 
zakázce se však k němu dostaly informace, které neměl slyšet.  
Zaměstnavatel se rozhodne nechat ho zlikvidovat. Koho však 
poslat na člověka, který je v tomhle oboru nejlepší ze všech?  
                                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 7. března ve 20 hod.

DELIRIUM TREMENS 
film Srbsko – komedie, drama (2019), rež. G. Markovič, 114 min. 

Dagi je slavný a stále velmi žádaný herec. Hraje v několika diva-
dlech, navštěvuje televizní estrády, vyučuje herectví, natáčí filmy 
a televizní seriály. Když nehraje, účastní se nejrůznějších večírků 
a oslav a domů přichází denně opilý. Tento koloběh jej ničí, ale 
svou práci zvládá jen za pomoci alkoholu... Hrají T. Stanič, G. Po-
povič a další.                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 28. března ve 20 hod.

CHLAP NA STŘÍDAČKU 
film Česko – komedie (2020), rež. P. Zahrádka, 109 min. 

 Zuzana jednoho dne zjistí, že její manžel Jiří má delší dobu poměr 
s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku na-
vštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo 
skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj 
tak chlapa na střídačku... Hraje J. Langmajer, I. Chýlková, L. Žáčko-
vá.                                               Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 13. března ve 20 hod.

DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? 
film USA – romant. komedie (2019), rež. E. Duran, 95 min. 

Každý má svá  osobní tajemství, která neřekne ani té nejlepší 
kamarádce. Emma, hrdinka romantické komedie,  v návalu al-
koholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti   muži 
na vedlejším sedadle v letadle.  Z cizince se ovšem vyklube 
nový nejvyšší šéf v práci. Hrají A. Daddario, T. Hoechlin a další.  
                                                     Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 15. března v 15 hod. 

OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDON   
film GB/USA/F – animovaný (2019), r. V. Becher, 87 min.                           Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská rošťanda. Se-
znamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny galak-
tické velikosti jsou přesně to pravé ořechové pro nezbedného 
Shauna.                                                                      Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 5. března ve 20 hod.

PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS 
film GB/B/F – (2019), r. Ken Loach, 100 min. 
Rodina Turnerových se pohybuje na samotné hraně chudo-
by. Aby svoje blízké zajistil, rozhodne se otec Ricky zapojit do 
kurýrní franšízy. Jenže namísto slíbené svobody zabředává do 
sítě predátorských praktik a zoufalý boj o finanční přežití po-
malu rozkládá soudržnost rodiny. Po vítězném filmu z Cannes 
Já, Daniel Blake (2016) pokračuje tvůrčí duo Loach-Laverty 
v empatické linii příběhů obyčejných lidí.

čtvrtek 19. března ve 20 hod.

NICO 
film B/I – (1988), rež. Susanna Nicchiarelli, 93 min.
Nico, 1988 je road movie věnovanou posledním letům života 
Christy Päffgenové známé pod uměleckým jménem Nico. Film, 
odehrávající se mezi Paříží, Prahou, Norimberkem a Manches-
trem, popisuje sólovou uměleckou dráhu hudební ikony, War-
holovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krás-
né ženy. Jedná se o příběh posledních turné Nico a její kapely, 
která ji doprovázela po Evropě v osmdesátých letech minulého 
století. Během těchto let tato „kněžka temnoty“ znovu našla 
samu sebe, zbavila se tíhy svojí krásy a našla cestu ke svému 
zapomenutému synovi. 

sobota 14. března ve 20 hod.

ŠPINDL 2 
film Česko – komedie (2019), rež. R. Balaš, 109 min. 

Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťast-
ný vztah. Renata  ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu 
a sílu k lepšímu životu.  Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kari-
éry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem. A chlapi z horské služ-
by jsou vždy připraveni pomoci. Hrají R. Fiala, K. K. Hrachovcová 
a další.                                           Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 20. března ve 20 hod.

CURIOSA 
film Francie – historický (2019), rež. L. Jeunet, 107 min. 

Paříž roku 1895, Pierre je básník. Spolu s přítelem Henrym jsou oba 
zamilovaní do Marie, dcery jejich básnického mentora. Ačkoliv Ma-
rie má ráda Pierra, vezme si Henryho, aby splatila tátův dluh. Pie-
rre prchá do Alžíru, kde potkává uhrančivou Zohar. Poté co vezme 
Zohar zpátky do Paříže, začíná se vše pořádně komplikovat…Hraje 
N. Merlant a další.                             Vstupné 100 Kč. Přístupný od 15 let.

sobota 21. března ve 20 hod.

PANSTVÍ DOWNTON 
film GB – drama (2019), rež. M. Engler, 122 min. 

Panství Downton, to je dokonalá kronika života příslušníků britské 
aristokracie a jejich zaměstnanců. Tlak, který vyvolává moderní 
doba, přímo kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respek-
tu k tradicím a zažitým rituálům. Crawleyovi ale tuší, že pokud 
nepůjdou s dobou a nepodstoupí modernizaci, nemají naději na 
přežití.                                            Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 27. března ve 20 hod.

TENKRÁT PODRUHÉ 
film Francie – komedie, romantický (2020), rež. N. Bedos, 115 min. 

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před 
tuto otázku je postaven Victor, když od svého syna dostane dár-
kový poukaz agentury Time Travelers. Chytrá a zábavná love story 
vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopako-
vat ty nejkrásnější okamžiky. Je to potřeba k tomu, abychom se 
znovu zamilovali?                                        Vstupné 100 Kč. Přístupné.
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VÝSTAVA

od 6.3. - 1.4.2020

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědo-
mostními soutěžemi a kvízy. Téma vybíráme většinou z oblasti 
literární nebo jazykové. Na konci měsíce losujeme ze správných 
odpovědí tři soutěžící, kteří získávají i malá ocenění. Podrobněj-
ší informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce března: Vyznáte se v detektivkách?

PIVO VE FOTOGRAFII 
– výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou 
Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a Foto-
Flegmatici Sedlčany.
Vernisáž spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobo-
tu 7. 3. 2020 od 16.00 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
6. 3. 2020 do 1. 4. 2020.
Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce 
fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již poosmé 
fotografickou soutěž – tentokrát na téma Pivo ve fotografii. 
Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je dosta-
tečně výstižný.

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.

PŘEDNÁŠKA

Středa 4. března od 18 hod.

BENELUX 2018-2019
 – cestopisná přednáška Jindřicha Částky

Benelux – zajímavá oblast Evropy složená ze tří států, z nichž 
jeden se pyšní označením největší z nejmenších – Lucembur-
sko. Projekce vznikla ze dvou cest – v létě 2018 jsme navštívili 
Lucembursko a Brusel – hlavní město Belgie a místo, kde se 
odehrávají mnohá z důležitých rozhodnutí týkající se Evropské 
unie. Při této cestě jsme zdolali nejvyšší body všech tří zemí. 
Při druhé cestě o Velikonocích 2019 jsme zavítali do belgických 
Antverp – působiště malíře Rubense a do Nizozemska, které 
se nám představilo rozkvetlé v celé své kráse. Lány tulipánů 
a světoznámá květinová zahrada Keukenhof nás uchvátila. 
Naše kroky nás zavedly i do Naardenu, kde našel svoje místo 
posledního odpočinku Jan Amos Komenský. 
Projekci doplňuje video.

Pátek 13. března 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 březnu, s nastávajícím jarem, je určitě vhodná chvíle zamys-
let se nad problémy dopravy v našem městě. 
Setkání nese název 

UŽ ABYCHOM DOKÁZALI LÉTAT! 
Nezblázníme se z přemíry dopravních prostředků? Jak na 
parkování? Bude nastávající turistická sezóna ještě horší než 
ty předešlé? A je možné s tím ještě něco dělat? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA

Čtvrtek 19. března od 17 hod.

RŮŽE PRO MARII Š. 
– přehlídka mluveného slova v kategorii dospělých.

Knihovna začala od roku 2016 pořádat přehlídku v oboru mlu-
veného slova v kategorii dospělých. Zařadila se tak po bok 
„starších sester“ Sedlčanské růže a Carminy. Přehlídka nese 
název Růže pro Marii Š., a věříme, že i v letošním roce přijdou 
všichni, kteří se zajímají o poezii a krásu mluveného slova. Uzá-
věrka přihlášek je v sobotu 14. 3. 2020.

LISTOVÁNÍ

Středa 11. března od 20 hod.

JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
(MIKAL HEM)

 – LiStOVáNí v podání herců Alana Novotného 
(alt. Jiří Ressler) a Patrika Bořeckého

Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? 
Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, 
jak se stát diktátorem. Naučí vás všechna tajemství tohoto ře-
mesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet, a jak 
si svůj čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu můžete najít 
od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Ka-
ddáfího nebo Nicolae Ceaușesca. Kniha novináře Mikala Hema 
skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a bude 
jistě živnou půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí. 
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.



ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 6. 3. 2020 od 18 hodin
Provázková dílna tentokrát s Janou. Vyrobíme si náramky 
z bavlněných provázků. Na tuto dílnu si vezměte bavlněný 
provázek, popř. korálky s průměrem odpovídajícím síle pro-
vázku. Dobrá nálada podmínkou!

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 6. 3. 2020 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!

KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 29. 3. 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:  4. 3., 18. 3. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 
18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: . 14. 3. a 28. 3. 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.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2020

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 4. 3. 2020 od 17 hod.
Středa 11. 3. 2020 od 17 hod.
Středa 18. 3. 2020 od 17 hod.
Středa 25. 3. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knihy Léčivé po-
hádky pro dětskou duši od spisovatelky Romany Suché.

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 20. 3. 2020 ve 13. 30 hod.
Scrabble: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je s námi. Hry 
znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 6. 3. 2020 od 15 hod.
Bábinka, bábrlinka, babička
Veselé, hravé odpoledne plné vyprávění, čtení o babičkách. 
Inspirací nám budou knihy současných autorů. S babičkami 
se pobavíme, ale možná i najíme. 
Upečeme si buchty podle babiččina receptu při Buchtové 
dílně.
Pátek 13. 3. 2020 od 15 hod.
Čtenář roku – Nejlepší učitel/učitelka
V letošním roce nominovaly Čtenáře roku, svého učitele/
učitelku, děti. Pomocí ankety, která probíhala v sedlčanských 
školách, žáci rozhodli o letošním vítězi. Na slavnostní vyhlá-
šení Čtenáře roku jsou pozvaní vzácní hosté, kteří mají velkou 
zkušenost se školou. Přijde nás navštívit Mach a Pipi dlouhá 
punčocha.
Odpoledne zakončíme Školní výtvarnou dílnou, při níž si po-
ložíme otázku: Co mohou děti ve škole vidět? Koho mohou 
děti ve škole potkat?  

POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 20. 3. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy autorů Marka Bečky, Radka Berana a Víta Bruk-
nera Buchty a loutky dětem.
Hlavní hrdinové z knížky se setkávají v hravých příbězích se 
vzácnými rostlinami. 
Společně se pokusíme nahlédnout do jejich botanické zahra-
dy při Rostlinné výtvarné dílně.

KLÍČÍME (0-3 ROKY)
– DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 16. 3. 2020 od 10 hod.
Rozkvetlá výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi
Pondělí 23. 3. 2020 od 10 hod.
Jaro je tu!
Program pro rodiny s menšími dětmi. Společně s Jirkou, 
Jendou a Martínkem přivítáme jaro. Inspirací je nám stejno-
jmenná knížka Andreji Popprové. Vítání jara podpoříme bás-
ničkami, písničkami a hrami o jaru.
Sobota 21. 3. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu 
knihoven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha 
(předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář – knih, ča-
sopisů, e-knih, audio knih; aktivní uživatel knihovny i ten, který 
v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této 
kampaně je nabídnout moderní služby knihoven 21. století, 
propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou 
a čtenářstvím a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás hodně!
I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůz-
nějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodo-
bým partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) 
a další jsou určeny pro širokou veřejnost. A také chceme, 
společně s dalšími knihovnami napříč republikou, hledat Čte-
náře roku 2020.
ČTENÁŘ ROKU 2020 MĚSTSKÉ KNIHOVNY SEDLČANY
I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími 
čtenáři. Téma se každý rok mění, a tak jsme v roce letošním 
hledali nejlepšího čtenáře knihovny – učitele/učitelku. A po-
vedlo se? A kdo to bude? A jaká byla pravidla? A proč vlastně 
učitele? To se všichni dozvíme v pátek 13. 3. 2020 v 15 hod. 

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 



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 březen 2020

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

PŘIPRAVUJEME:
VELIKONOČNÍ DNY ŘEMESEL 
– pátek 3. dubna 9-17 hodin a sobota 4. dubna 9-13 hodin.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ALEXANDRA PAULA 
– reportáž z konce 2. světové války v Čimelicích – vernisáž ve 
čtvrtek 23. dubna od 18 hodin

do pátku 28. února 2020
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a Spolek českých bibliofilů Praha
pořádají 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.

od čtvrtka 5. března
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a Státní oblastní archiv v Praze 
pořádají výstavu

STŘEDNÍ ČECHY 
ZA STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ

Výstava se koná u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé 
hoře, jejíž výsledek zna-
menal konec českého 
stavovského povstání 
a na dalších 300 let 
ovlivnil osud českého 
národa.

Vernisáž se koná ve 
čtvrtek 5. března od 
18 hodin.

Výstavu můžete na-
vštívit do neděle 19. 
dubna.

Vstup zdarma.

Čtvrtek 12. března v 19 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

VEČER SE ZPĚVÁKEM 
A KLAVÍRISTOU 

HONZOU JAREŠEM

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

Otevřeno:
Březen

Út, Čt, Pá: 9–12
St: 9–12, 13–16

Duben
Út–Pá: 9–12 a 13–16
So: 9–12    Ne: 13–16

www.soapraha.cz

vás srdečně zvou na výstavu

Vernisáž výstavy se koná
ve čtvrtek 5. března 
od 18 hodin.

čtvrtek 5. března – neděle 19. dubna 2020

& STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE

www.muzeum-sedlcany.cz

čtvrtek 12. března
od 19 hodin

vstupné 100 Kč

www.muzeum-sedlcany.cz

www.honzajares.cz

Vstupenky v předprodeji na pokladně muzea

Večer
při svíčkách

patří mezi pozoruhodné osobnosti
současné hudební scény.

Mimořádně disponovaný zpěvák, výborný klavírista, 
dvanáctinásobný vítěz hitparády Českého rozhlasu 
a jediný nevidomý absolvent Pražské konzervatoře 
v historii této školy.
Honza vystupuje sólově nebo s doprovodnou kapelou. 
Vedle vlastního repertoáru prezentuje rovněž známé 
skladby české i světové populární hudby.

……  hhuuddbbaa  jjee  lléékk,,
ddookkttoorreemm  dduuššíí,,
nneeddáá  ssee  vviidděětt,,
ssttaaččíí  ddvvěě  uuššii……

Vstupenky v předprodeji na pokladně muzea.
Vstupné 100,- | cca 90 minut.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: BURDŮV ZRŮBEK

STS
První státní traktorová stanice byla za-

ložena koncem roku 1948 v Sedlci. Měla 
5 starých traktorů a několik závěsných stro-
jů. Pracováno bylo převážně pro soukromé 
zemědělce. Počátkem roku 1949 byla za-
ložena STS také ve Štětkovicích, která se 
v roce 1950 přestěhovala do zámku v Kňo-
vicích a převzala i STS Sedlec. To byl počá-
tek nynější STS. V té době měla stanice asi 
30 traktorů. Výkony byly nepatrné. V roce 
1951 byla provedena reorganizace a trakto-
rová stanice byla přestěhována do Sedlčan, 
do bývalé továrny hospodářských strojů fy 
Duchař a vedením STS byl pověřen Václav 
Kadleček. Tímto přesídlením a změnami ve 
funkcích se dostávala STS na úroveň řádně 
vedeného podniku. V STS pracovalo ten-
kráte 91 zaměstnanců, měla 47 traktorů 
a 4 výrobní střediska. Neustálým zakládá-
ním jednotných zemědělských družstev se 
zvyšovaly požadavky na STS a byla zakládá-
na nová střediska. V roce 1958 prováděla 
STS zemědělské práce již 11 středisky a sice 

v Kňovicích, Štětkovicích, Měšeticích, Úkli-
dě, Dublovicích, Vápenici, Krásné Hoře, 
Křečovicích, Uhřicích, Vyšatolech a Krcho-
vě. Kromě toho bylo rostlinářské středisko 
v Jesenici a STS měla vlastní stavební stře-
disko, které provádělo investiční výstavbu 
ve střediskách. Toho času vlastnila STS 105 
traktorů, 5 kombajnů, 8 pásových traktorů 
a zaměstnávala asi 350 pracovníků. Byly 
prováděny veškeré zemědělské práce ve 
všech vesnicích okresu sedlčanského. Po 
dobu své činnosti byla STS několikrát vy-
znamenána standartou KNV. Pro zaměst-
nance byly postaveny bytové jednotky 
v jižním sídlišti města. V roce 1958 bylo za-
počato se stavbou nové moderní STS na 
jihovýchodním okraji města a dohotove-
na byla v roce 1960 nákladem 10 milionů 
Kčs . V roce 1959 došlo k reorganizaci STS 
a veškeré stroje byly odprodány do majetku 
JZD. STS pracovala nadále jako opravna ze-
mědělských strojů. V důsledku deliminace 
okresů došlo k zrušení okresu sedlčanského 
a opravna STS připadla k ředitelství STS Pří-

Letos by oslavil 130. narozeniny Jan Bur-
da (1890–1970), učitel na obecné škole 
v Úklidu. Věnoval se dokumentační malbě, 
v 50. a 60. letech minulého století vytvo-
řil desítky akvarelů. Sedlčanské muzeum 
uchovává početný soubor Burdových ob-
razů, nejcennější jsou samozřejmě vyobra-
zení zaniklé lidové architektury, obytných 
i hospodářských budov. V tomto čísle si uči-
tele a výtvarníka Burdu připomeneme ob-
razem Zrůbku z roku 1953.

Již ve středověku tady existoval důležitý 

přívoz, který zajišťoval spojení na cestě od 
Sedlčan k Dobříši a Příbrami. Význam to-
hoto místa podtrhovala solnice (tedy ma-
nipulační sklad soli) na protějším břehu, 
mezi Hřiměždicemi a Vestcem. Zrůbek do-
stal svůj název podle srubové stavby, která 
sloužila k obraně přívozu. Asi ve 14. století 
ji nahradila kamenná tvrz.

Nejstarší písemné prameny hovoří o Zrůb-
ku coby součásti statku Křepenice, přísluš-
ného ke knížecímu a později královskému 
hradu Kamýk. Během husitských válek, kdy 

Zrůbek vlastnili Rožmberko-
vé, byl zničen, zřejmě vypá-
len. Spolu s Křepenicemi Zrů-
bek získal v roce 1580 Jakub 
Krčín. Neměl ovšem dědice, 
proto se po jeho smrti vrátil 
Zrůbek Rožmberkům, kteří 
jej obratem prodali Lobkovi-
cům. Ve 30. letech 18. stole-
tí vzaly za své příkopy a valy 
kolem tvrze, byly zničeny 
při stavbě nového panského 
dvora. Roku 1848 byla zvýše-
na silnice pod Zrůbkem, ces-
ta totiž vedla příliš blízko říč-
nímu toku Vltavy a byla často 
zaplavována.

Od roku 1752 stál při ústí 

říčky Brziny most o třech obloucích. Po něm 
přešli cestující od Sedlčan a převozník je 
následně přepravil přes Vltavu k Vestci. Od 
roku 1938 se přes Brzinu dostanete po no-
vém mostě a silnice vás povede ještě nece-
lé 2 km po témže břehu, Vltavu překročíte 
až za Vestcem.

Zvýšení hladiny Slapské přehrady v polo-
vině 50. let Zrůbek proměnilo. Výšina s ně-
kdejší tvrzí, dnes statkem, leží přímo u vody. 
Zmizela stará zrůbecká hospoda, špýchar 
a další budovy převoznické rodiny Hodou-
šových. Dnes se pod pojmem Zrůbek myslí 
převážně už jen hotel postavený u nové sil-
nice v roce 1939.                                        

               -pž-

Malíř na poslední chvíli zachytil starou podobu Zrůbku 
(z protějšího, vesteckého břehu).

Samovazač s traktorem (ilustrační foto)

bram. Jelikož při zmenšení působnosti nyněj-
ší opravny STS  v nově postaveném objektu 
byl provoz pro STS neúnosný, převzaly celý 
objekt Rudné doly Příbram, strojírny Sedlča-
ny. Opravnám STS byly zřízeny provozovny 
v dílnách státního statku na Červeném Hrád-
ku. U opravny bylo ponecháno rovněž rost-
linářské středisko. Jinak veškeré zemědělské 
práce provádějí nyní JZD vlastními stroji.   

Hladina řeky stoupla do úrovně spodních 
půlkulatých oken Hodoušova špýcharu, 
jak naznačuje bílá čára.



HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
V březnu přejdeme na jinou otevírací dobu hvězdárny, která 

bude stálá po celé teplé období roku. V březnu tak zahájíme po-
zorování od 20 hod. při hlubokém soumraku zatímco v dalších mě-
sících, přidáme-li korekci letního času, budeme nejprve sledovat 
zapadající Slunce.

Na březnové obloze nás čeká zajímavý úkaz týkající se planety Mars 
a trpasličí planety Pluto. 23.3. nastane jejich konjunkce s těsným při-
blížením pouhých 43 obloukových sekund v 6 hod. ráno dvě hodiny 
po jejich východu. Mars můžeme vidět pouhým okem, avšak Pluto pro 
svou malou jasnost nespatříme ani větším dalekohledem. Proto bude 
vhodné celý průběh konjunkce od 4h30m do 5h30m sledovat digi-

tálními kamerami. Při 
délce expozice 30sec. 
budou oba objekty 
v průběhu jedné ho-
diny měnit vzájem-
nou polohu.

Stejný druh úkazu 
nastal v lednu, který 
zachycuje vložený 
obrázek. Jde o zdánlivé přiblížení Venuše k Měsíci. Na snímku po-
řízeném 28.1. je srpek Měsíce doprovázen jasnou Venuší vpravo 
nahoře. Celý úkaz doprovázela i oblačnost takže pokus o zachycení 
také popelavého svitu neosvětlené části Měsíce nevyšel. 

Na březnové večerní obloze se počíná otevírat okno do vzdále-
ného vesmíru mimo pás Mléčné dráhy. Zatímco ta pokrývá západní 
polovinu oblohy, jsou ve východní polovině dostupné skupiny galaxií 
v souhvězdí Lva a Velké medvědice. V prvém případě to budou 
galaxie M65, M66 a M95 s M96, ve druhém případě pak M81 
a M82. Všechny jsou při bezměsíční obloze dostupné ke sledování 
v zorném poli dalekohledu hvězdárny.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJNOST:
Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 20 hod. do 23 

hod. pokud je alespoň polojasno, kdy v mezerách mezi mraky mů-
žeme spatřit vybrané objekty. Při větší oblačnosti nebo zcela zata-
žené obloze je hvězdárna uzavřena. V případně nejasných podmí-
nek volat 777 285 444.

Měsíc – Vhodný k pozorování 6., 7., 27. a 28. března. První čtvrť 
2.3., úplněk 9.3, poslední čtvrť 16.3 a nov 24.3.

Planety – Na večerní obloze pouze Venuše a Uran s Neptunem. 
Ostatní planety na ranní obloze. Merkur nepozorovatelný.
Ostatní objekty – Kromě výše zmíněných galaxií budou na zá-
padní části oblohy stále pozorovatelné galaxie M31 v Andromedě 
a M33 v Trojúhelníku. Dále Krabí mlhovina v Býku a Velká mlhovi-
na v Orionu.                                                                  František Lomoz

VÝROČÍ SVAZU CHOVATELŮ ZO 
SEDLČANY

Dne 15. února se konala výroční schůze Českého svazu 
chovatelů ZO Sedlčany u příležitosti 55 let od založení této 
organizace, na které předseda Petr Sirotek (na fotografii upro-
střed) převzal od starosty města Sedlčany Ing. Miroslava Höl-
zela Pamětní list namalovaný místním malířem Petrem Sůsou.



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v únorovém čísle Radnice jsem Vám slíbila aktuální informace z Krčínovy cyklostezky a veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze.

Díky příznivému 
počasí pro stavbu 
je Krčínova cyklo-
stezka v souladu 
s harmonogramem 

prací, byla vytyčena osa cyklostezky, pro-
bíhají jednání přímo v terénu s vlastníky 
pozemků, zemědělci, geodetkou a stavební 

Sdružení 
obcí Sedl-
čanska se 

od 13. února do 16. února opět účastnilo 
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
v Praze, tentokrát ne v Holešovicích, ale 
na výstavišti PVA EXPO v pražských Le-
tňanech. Sedlčansko jsme propagovali 
prostřednictvím turistické oblasti TOU-
LAVA, jejíž jsme součástí, a to hned na 
dvou stáncích -  Středních Čech a Jižních 
Čech. Hlavním tématem Středočechů jsou 

Těším se na Vás v další Radnici. Štěpánka Barešová  ☺

KRČÍNOVA CYKLOSTEZKA 

ÚČAST NA VELETRHU HOLIDAY WORLD V PRAZE

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

firmou. Celá trasa je rozdělena do 5 úseků 
z toho 4 buduje firma BES, s.r.o., 5. úsek 
firma M-SILNICE a.s. Zhruba od 20. prosin-
ce, na základě povolení, se začala upouštět 
přehrada, celková výška odpuštěné hladiny 
nepřesáhla 1m. Začal se zpevňovat a navá-
žet levý břeh přehrady. Zhruba 20. února 
se přehrada opět dopustí. Průběh stavby 
je pravidelně kontrolován každý měsíc při 
kontrolních dnech. Stavba bude průběžně 
realizována v celé své délce, dle klimatic-

kých podmínek a v souladu se zeměděl-
skými pracemi. O realizaci cyklostezky vás 
budeme pravidelně informovat.

Případné otázky ke stavbě cyklostezky je 
možné konzultovat s dodavatelskou firmou 
BES, s.r.o. nebo prostřednictvím Sdružení 
obcí Sedlčanska.

Střední Čechy královské a Jihočechů - Jižní 
Čechy opravdová láska. Obě témata bu-
dou provázet propagaci krajů po celý rok 
2020.

Na stáncích obou krajů jsme měli sa-
mostatný pultík s označením turistická 
oblast Toulava. Návštěvníky jsme se snažili 
zaujmout škálou propagačních materiálů, 
turistických map, propagačních novin atd. 
Představovali jsme první certifikovanou 
pěší stezku podél Lužnice a nový propa-
gační materiál Sedlčanské výhledy. Na 
stáncích nechyběla ani fotografická kniha 
Petra Mareše – Toulava. 



ŠKOLSTVÍ

1. ZŠ SEDLČANY SE VĚNUJE SPORTOVÁNÍ
Je všeobecně známo, že sport a pohyb 

vůbec je pro člověka důležitý. Tímto hes-
lem se řídí vyučující napříč všemi ročníky 
1. i 2. stupně naší školy.  

Ke dvěma vyučovacím hodinám tělesné 
výchovy týdně si mohou žáci 1. – 3. roční-
ku zvolit díky programu  Sportuj ve škole 
ještě jednu hodinu pohybových her navíc. 
Ve škole pracují též sportovní zájmové 
kroužky florbalu, kopané, volejbalu, koší-
kové, gymnastiky, zumby a další. Při těles-
né výchově i v rámci aktivit školní družiny 
žáci bruslí na zimním stadionu, v každém 
ročníku na 1. stupni probíhá výuka plavání, 
přičemž ve 2. a 3. třídě je žákům poskyto-
vána dotace z MŠMT a 10 lekcí plavání je 
pro ně zcela zdarma. Také starší žáci absol-
vují každý rok několik plaveckých lekcí se 
svými tělocvikáři v bazénu ve Smilovicích. 

Každoročně všichni plní disciplíny olym-
pijského víceboje, který spolu se Sazkou 
podporují přední čeští sportovci. Rok 2020 
je rokem olympijských her a v tomto du-
chu se ponese i celoškolní projekt, který je 
naplánován týmem Světové školy na kvě-
ten. 

Během celého roku se škola zapojuje 

do oblastních sportovních soutěží v  ko-
pané, florballu, T-ballu, vybíjené, střelbě 
ze vzduchovky, účastní se tanečního po-
háru, atletické všestrannosti, Borce Sedl-
čan a dalších. Je třeba podotknout, že se 
naši žáci umísťují na předních místech 

a postupují dále do 
okresních i krajských 
kol. Na podzim se to 
podařilo chlapcům ze 
6. – 7. ročníku, kteří 
v kraji obsadili 5. mís-
to a chlapci ze 4. – 5. 
třídy byli desátí.

Pohyb na zdravém 
vzduchu a utužení 
třídního kolektivu ka-
ždým rokem probíhá 
na adaptačním kurzu 

Zápis do 1. tříd 
1. ZŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení 

 
Ředitelství obou základních škol v Sedlčanech 

oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 
2020-2021 

 
se koná 

 

v pátek 3. dubna 2020 
od 1400 - 1700  hod. 

 

v budovách obou základních škol v Sedlčanech. 
 
 

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2014 
 
 

K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo 
zákonný zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte, 

občanský průkaz a vyplněný dotazník pro rodiče. 
Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si 

jej vyzvednou v administrativě základních škol. 
 
 
Mgr. L. Novotný                      PaedDr. J. Nádvorník 
      ředitel 1. ZŠ Sedlčany                                                    ředitel ZŠ Propojení 
 

6. ročníků na Častoboři. Na podzim okusili 
několik dnů mimo domov také třeťáci při 
svém premiérovém ozdravném pobytu na 
Šumavě. V zimě zase sedmáci pravidelně 
absolvují lyžařský výcvik v Harrachově.

V loňském roce zahájily novou tradici 
nejmladší ročníky, když pro budoucí spo-
lužáky připravily sportovní odpoledne pod 
názvem: Letošní prvňáčci zvou budoucí 
prvňáčky. Také letošní předškoláci se mo-
hou na podobnou akci těšit ve čtvrtek 
19. března v 15–17h, kdy si zasportují v tě-
locvičně i na školním dvoře. 

Zdá se vám to na jednu školu málo? 
Přijďte s novými nápady, učitelé se rádi 
inspirují. Nebo prostě jen o víkendu sbalte 
batoh a vyrazte se svými dětmi do přírody 
sami. My vám fandíme!

Vyučující 1. ZŠ Sedlčany



REGIONÁLNÍ HALOVÝ TURNAJ TJ TATRAN SEDLČANY - 2020

SPORT

V sobotu 25.1.2020 jsme uspořádali halový turnaj mladších 
žáků ročník 2007 a mladší. Zápas se konal v tělocvičně GOA Sedl-
čany. Začátek turnaje: 9.00 hod., ukončení: cca 14.00 hod. 

Hrálo se 1 x 13 min. za účasti 8 mužstev ve dvou skupinách A a B, 
(systém každý s každým) a dále vyřazovacím způsobem.
Sestava mužstva TJ TATRAN Sedlčany „I“ (skupina A)
Brankář: Patrik Machek
Petr Pudil, Tomáš Hodouš, Jakub Hodouš, David Barták, Daniel 
Vondra, Michal Stibor, Matěj Pešta
TJ TATRAN Sedlčany „I“ - TJ SOKOL Jesenice 5 : 0 
Střelci branek: Petr Pudil, David Barták, Daniel Vondra 2x, Michal 
Stibor
TJ TATRAN Sedlčany „I“ - TJ ZD Kovářov 4 : 1
Střelci branek: Jakub Hodouš, Daniel Vondra, Michal Stibor 2x
TJ TATRAN Sedlčany „I“ - MFK Dobříš „B“ 5 : 0 
Střelci branek: Jakub Hodouš, Daniel Vondra, Tomáš Hodouš, Mi-
chal Stibor 2x   
Pořadí ve skupině „A“:
  Skóre Body
 1. TJ TATRAN Sedlčany „I“ 14 : 1 9 bodů
 2. TJ ZD Kovářov 6 : 4 4 body
 3. MFK Dobříš „B“ 1 : 2 4 body
 4. TJ Sokol Jesenice 3 : 6 0 bodů
Sestava mužstva TJ TATRAN Sedlčany „II“ (skupina „B“)
Brankář: Michal Pšenička
Vojtěch Stibor, Petr Moudrý, Jakub Rozvoda, Ondřej Špánek, Lukáš 
Mrázek, Iva Voháńková, Alexis Dembelé 
TJ TATRAN Sedlčany „II“ - Daleké Dušníky 1 : 1
Střelci branek: Alexis Dembelé
TJ TATRAN Sedlčany „II“ - Mladá Vožice 0 : 0
TJ TATRAN Sedlčany „II“ - MFK Dobříš „A“ 1 : 0  
Střelci branek: Alexis Dembelé
Pořadí ve skupině „B“:
  Skóre Body
 1. MFK Dobříš „A“ 10 : 3 6 bodů
 2. TJ TATRAN Sedlčany „II“ 2 : 1 5 bodů
 3. Mladá Vožice 1 : 3 2 body
 4. Daleké Dušníky 2 : 8 2 body
Vyřazovací zápasy:
MFK Dobříš „B“ - Daleké Dušníky 1 : 2
TJ Sokol Jesenice – Mladá Vožice 1 : 2
TJ TATRAN Sedlčany „I“ - TJ TATRAN Sedlčany „II“ 4 : 1
TJ ZD Kovářov - MFK Dobříš „A“ 1 : 0
Střelci branek: Tým „I“ : Daniel Vondra, Matěj Pešta, Michal Sti-
bor 2x
Tým „II“ : Jakub Rozvoda 
Zápasy o konečné umístění:
O 7. a 8. místo  
TJ Sokol Jesenice - MFK Dobříš „B“ 1 : 5  
O 5. a 6. místo  
Daleké Dušníky - Mladá Vožice  0 : 0 po penaltách 1:2  
O 3. a 4. místo   
TJ TATRAN Sedlčany „II“ - MFK Dobříš „A“ 0 : 1  
Finále:  
TJ TATRAN Sedlčany „A“ - TJ ZD Kovářov 0 : 0 po penaltách 2:1
Je to tam…!!! Obhájili jsme opět 1. místo!!! 😊 Velká gratulace!!!

Střelci branek celkem:
TJ TATRAN Sedlčany „A“: 7x Michal Stibor, 5x Daniel Vondra, 2x Ja-
kub Hodouš, Tomáš Hodouš, Petr Pudil, Matěj Pešta, David Barták 
TJ TATRAN Sedlčany „B“: 2x Alexis Dembelé, Jakub Rozvoda

Podařilo se nám uspořádat zajímavý regionální turnaj pro mladé 
hráče. Na turnaj přijala pozvání 4 mužstva z okresu Příbram, muž-
stva TJ ZD Kovářov z okresu Písek, mužstvo TJ SOKOL Mladá Vožice 
z okresu Tábor. Domácí tým TJ TATRAN Sedlčany, postavil dvě muž-
stva a doplnil celkový počet na osm. Zápasy byly často velmi vy-
rovnané, pořadatelé turnaje nemuseli řešit žádný protest. Na tom 
má zásluhu i trojice rozhodčích, která odřídila všech 20 zápasů. 
Velké poděkování patří Ing. Jiřímu Bartákovi, jeho synovi Martinovi 
a Pavlu Plachému.

Závěrečné vyhlášení výsledků provedl předseda Tělovýchovné 
jednoty TATRAN Sedlčany Ing. Martin Havel, který poděkoval všem 
hráčům za předvedené výkony a sponzorům za darované propa-
gační materiály a dárky.

Závěrem chci poděkovat všem našim hráčům a hráčce, za před-
vedený výkon a bojovnost, trenérům, všem, kdo nám pomáhali 
s průběhem turnaje, a v neposlední řadě i všem zúčastněným ro-
dičům za super atmosféru. 

Sponzoři a partneři turnaje: Městský úřad Sedlčany, S-B staveb-
ní firma Sedlčany, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., 
Al-Namura, spol. s r. o. (Big Shock , Cacaolat), Papírnictví Na Potů-
čku, Luboš Zoul Sedlčany a další.                     Zapsal: Michal Stibor

Pro naše divizní družstvo TJ Tatran muži „A“ začíná domácím 
zápasem již v neděli 8.3. od 14:30 proti TJ Spartak Soběslav. 
Další domácí zápas je 22.3. od 15:00 proti SK Petřín Plzeň. 
Přijďte naše borce podpořit.
Kompletní rozlosování všech družstev fotbalového oddílu 
TJ Tatran Sedlčany najdete na: www.fotbal.tatransedlcany.cz 
nebo na vývěsce stadionu Tatran.

FOTBALOVÁ SOUTĚŽ



ŠKOLSTVÍ

DRUHÉ MÍSTO PRO SEDLČANSKOU OBCHODNÍ AKADEMII
V CELOSTÁTNÍM FINÁLE MÁ DÁTI - DAL

Zcela mimořádného úspěchu dosáhli dva 
studenti 4. ročníku obchodní akademie ze 
Sedlčan Lukáš Dřevojan a Petr-Jan Matuška 
na celostátní soutěži v účetnictví „MÁ DÁTI 
- DAL 2020“ ve Znojmě. Soutěž pořádá Sou-
kromá vysoká škola ekonomická Znojmo ve 
spolupráci s ing. Pavlem Stohlem, autorem 
učebnice účetnictví pro střední školy. Je ur-
čena studentům čtvrtých ročníků obchod-
ních akademií a ostatních středních od-
borných škol s výukou účetnictví a každou 
školu mohou reprezentovat maximálně dva 
vybraní zástupci.

Letošní 14. ročník se uskutečnil ve dnech 
27. a 28. ledna 2020 v budově SVŠE Znoj-

mo. Soutěž byla organizována, stejně jako 
v minulých ročnících, ve dvou soutěžních 
dnech. První den proběhla tzv. „certifiko-
vaná část“, kdy studenti účtovali příklady 
z jednotlivých oblastí účetnictví po dobu 
4 hodin a celkem mohli získat 100 bodů. 
Druhý den následoval devadesátiminutový 
elektronický test, který obsahoval 100 zna-
lostních otázek, za něž mohli studenti zís-
kat 50 bodů. Soutěže se celkem zúčastnilo 
sedmdesát sedm studentů ze třiceti devíti 
škol z celé republiky. 

Lukáš Dřevojan, student 4.OA GaSOŠE 
Sedlčany, obsadil v silné konkurenci vynika-
jící druhé místo. Se svými 139 body skon-

čil těsně za vítězem 
a odnesl si hodnotnou 
cenu v podobě note-
booku. Jeho spolužák 
Petr-Jan Matuška vy-
bojoval pěkné deva-
tenácté místo a svými 
body přispěl k celkové-
mu vynikajícímu umís-
tění týmu ze Sedlčan. 
V hodnocení škol 
skončili totiž sedlčan-
ští také druzí, hned 
za Československou 
akademií obchodní 
Dr. Edvarda Beneše 
z Prahy.

Od roku 2018 je 2. ZŠ Propojení Sedlčany zapojena do celo-
republikového projektu s poetickým názvem Čerstvý vítr z hor. 
O poezii však nejde. Projekt se totiž soustředí na rozvoj badatelsky 
orientované výuky v oborech fyzika, chemie, přírodopis, informa-
tika a pracovní činnosti. Zapojené školy (tři z každého kraje v České 
republice) byly za tímto účelem vybaveny Pasco senzory (digitální 
čidla pro měření teploty, tlaku či pH), programovatelnými roboty 
Lego Mindstorms, stavebnicemi iTriangle patřícími do kategorie 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) 
a notebooky určenými pro práci s jednotlivými přístroji. To vše 
v celkové hodnotě 250 000 Kč. 

Nedílnou součástí projektu se díky učitelům Pavlu Staňkovi 
a Štěpánce Kuthanové stala pravidelná badatelská odpoledne se 
zajímavými tématy (např. ekosystém rybníka, pokusy v kuchyni, 
pokusy s Coca-Colou, chromatografie či programování robotů). 
Jejich společné hodiny již dokázaly potěšit žáky různých věkových 
kategorií. Nejde však pouze o akce pořádané na Propojce. Výše 
jmenovanou moderní techniku si prostřednictvím našich vyučují-
cích vyzkoušelo i dalších pět okolních škol.

ČERSTVÝ VÍTR Z HOR NA PROPOJCE 
Celý projekt organizovaný trutnovskými kolegy je velmi dob-

ře připraven, a to včetně metodické podpory formou webinářů 
a dvoudenních seminářů pro pedagogy.

Jedná se o nejlepší výsledek v historii 
školy na této soutěži. Výsledek je o to cen-
nější, že soutěže se účastní většinou velké 
obchodní akademie, a přesto v jejich kon-
kurenci naši studenti patřili k nejlepším.

GaSOŠE 



OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM DAKAREM

Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
hledá:

Obsluha/ operátor kotelny pivovaru
Požadujeme:Požadujeme:
•  Topičský průkaz (topič středotlaké parní kotelny IV. třídy na pevné palivo) – výhodou
•  Praxe v obsluze kotelny nebo chladícího zařízení
•  Pracovitost, fl exibilitu, samostatnost
•  Uživatelská znalost PC

Odpovědnost:
•  údržba, diagnostika závad, mazání seřizování strojů a zařízení
•  odstraňování závad strojů a zařízení
•  účast na externí údržbě, realizaci investic
•  dodržování relevantní interní dokumentace a pokynů nadřízených 
•  za pořádek na pracovišti, úklid a řádné předání práce
•  za vedení záznamů dle pokynů nadřízených

Místo výkonu práce:
•    Pivovar Vysoký Chlumec, a.s. (okres Příbram)

Pokud Vás tato pozice osloví, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na:
•    Vera.Hortova@pivovar-vysokychlumec.cz
•  Do předmětu uveďte „VŘ/Obsluha kotelny“
•  Vybrané kandidáty budeme kontaktovat 
•  Telefonní kontakt: 602 469 501

Nabízíme:
•  odpovídající platové ohodnocení
•  motivační systém hodnocení
•  13.plat v podobě náborového příspěvku
•  Slevu na fi remní produkty
•  Věrnostní program

inzerat- nabor pracovniku A3-VCH.indd   1 17.01.20   15:11

INZERCE

Dubenec 115
261 01 Dubenec
tel: 775 462 636
Otevírací doba: Po-Pá 8:30-16:00

VÝROBA A PRODEJ

SÁLAVÉ TOPNÉ PANELY

Systems
Heating
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firstheatingsystems.cz

Zabraňte chladu
se sálavým teplem

Martin Macík se svojí posádkou před vyprodaným sálem v KDJS.

Výkon celého týmu Martina Macíka ocenilo též vedení města.



KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA  
a MĚSTO SEDLČANY
Vás zvou na 
56. ročník Hudebního festivalu

2020

Sukovy
Sedlčany

Koncert MALINA BROTHERS
Divadelní představení 
KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Divadelní představení RIGOLETTO
Večer hudby a poezie – PETRA ŠPALKOVÁ
Koncert SAMSON A JEHO PARTA
Divadelní představení MRAVNOST NADE VŠE
Koncert VĚRA MARTINOVÁ
Koncert SEDLČANSKÁ VONIČKA
Koncert SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Koncert MLADOTA ANSAMBLE
Pietní akt a koncert v Křečovicích
Koncert KLENOTY NA ZÁMKU
Koncert ANDREA KALIVODOVÁ 
a MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO

23.2.2020 
3.3.2020 

12.3.2020 
25.3.2020 
14.4.2020 

Duben 2020 
14.5.2020 
18.5.2020 
22.5.2020 
23.5.2020 
24.5.2020 

5.9.2020 
6.10.2020 

Středočeský krajStředočeský kraj

Aktuální informace o pořadech na www.kdjs-sedlcany.cz. Změna termínu vyhrazena!


