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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2020
Zastupitelstvo města schválilo na veřejném zasedání 

9. března rozpočtové opatření č. 1/2020. Tímto opatřením 
se letošní rozpočet navýšil takřka o 5 mil. Kč na celkovou 
částku 244.207 tis. Kč, a to díky zapojení přebytku hospo-
daření města z roku 2019 a navýšení dotace na výkon státní 
správy. Největší investice, která bude dokončena v květnu 
je rekonstrukce Lehkoatletického stadionu Taverny a letošní 
rozpočet města zatíží částkou ve výši 8,5 mil. Kč. Z nově zařa-
zených větších akcí je to především vybudování nové místní 
komunikace Na Morávce v předpokládané výši cca 2 mil. Kč. 

Za 2,5 mil. korun bude během letních prázdnin ve Školní jídelně 2. základní školy re-
konstruován prostor pro výdej jídla a instalována nová myčka nádobí. U 2. základní školy 
budeme řešit havarijní stav střechy nad částí staré budovy v rozsahu asi 1 mil. Kč a několik 
menších oprav. U 1. základní školy bude pokračovat další etapa rekonstrukce elektroin-
stalace za více než 400 tis. Kč a v kuchyni Školní jídelny 1. Základní školy oprava podlahy 
za 200 tis. Kč. 

V letošním roce budeme dále pokračovat v rozvoji Sportovně rekreační zóny v Luční 
ulici. Tady město požádalo o dotaci ve výši 2 milionů korun a z rozpočtu města doplňuje-
me letos 1,7 milionu. V areálu chceme vybudovat veřejné záchodky, dřevěný přístřešek 
s lavičkami a zavazadlovými boxy, hřiště pro parkour a workout a malý lanový park včet-
ně lanové pyramidy. Doplňkovými prvky budou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola 
a pítko. Pokud s Žádostí o dotaci neuspějeme, budeme v realizaci pokračovat postupně 
z vlastních zdrojů.

Nesmíme zapomenout na projekty v rámci participativního rozpočtu města ve výši 
0,5 mil. Kč a Středočeského kraje ve výši 400 tis. Kč., které zcela určitě obohatí veřejný 
prostor. 

Zatím jsem optimista a věřím, že nám letošní rozpočet umožní uskutečnit výše uvedené 
záměry a současná epidemiologická situace způsobená novým koronavirem nepřinese vý-
razné snížení příjmové části rozpočtu města a nezkříží nám tak naše plány.

Vážení spoluobčané, přeji všem krásné a příjemné prožití velikonočních svátků.

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 14.4.2020

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  



KOMPETENCE OBECNÍCH ÚŘADŮ

NĚKTERÉ KOMPETENCE OBECNÍCH ÚŘADŮ

V předchozím čísle periodika RADNICE jsme 
jinými slovy uvedli, že obecní úřad je vedle 
zastupitelstva obce a starosty, případně též 
rady obce, jedním z povinně existujících orgá-
nů obce (města). Tímto orgánem, jenž se ve 
městech označuje jako „městský úřad“, tedy 
disponuje každá obec (město). 

Pokud se týká zastávané činnosti, vykonává 
obecní úřad především přenesenou působ-
nost, která je obci svěřena, tedy státní sprá-
vu delegovanou určitým zákonem nebo na 
základě zákona na obec (město). V oblasti 
samostatné působnosti pak obecní úřad pů-
sobí zejména jako jakýsi exekutivní orgán pl-
nící úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo 
radou obce, fakticky naplňující rozhodnutí 
těchto orgánů a poskytující servis voleným 
orgánům obecní samosprávy. 

Není nikterak jednoduché jedním článeč-
kem pokusit se obsáhnout činnost obecních 
úřadů od jejich organizačního zabezpečení až 
po věcnou náplň jejich činnosti.

Jak lze z výše uvedeného dovodit, jistě na-
příklad obec Jesenice nebude pověřena zá-
konem ke stejným kompetencím jako město 
Sedlčany. Obecní úřady lze rozdělit do tří sku-
pin. Podstatou rozdílu mezi nimi je výhradně 
rozdílný rozsah (jak územní působnosti, tak 
věcný) ve výkonu přenesené působnosti (tedy 
státní správy obci svěřené).

Typy obecních úřadů jsou následující:
▪ obecní úřad obce se základním rozsahem 

přenesené působnosti (obecně nazýván též 
obecní úřad I. stupně či I. typu);

▪ pověřený obecní úřad (obecně nazýván 
též obecní úřad II. stupně či II. typu);

v obecní úřad obce s rozšířenou působností 
(obecně nazýván též obecní úřad III. stupně 
či III. typu); do této skupiny největší množiny 
svěřených kompetencí patří město Sedlčany.

Obecní úřady obcí se základním rozsahem 
přenesené působnosti, jak název napovídá, 
vykonávají přenesenou působnost v základním 
rozsahu, o čemž svědčí ustanovení § 61 odst. 
1 písm. a) zákona o obcích, a to ve věcech, 
které jsou stanoveny zvláštními zákony. Jejich 
správním obvodem je pouze území dané obce.

Pověřené obecní úřady vedle přenesené 
působnosti základního rozsahu vykonávají 
další přenesenou působnost ve svěřeném roz-
sahu, o čemž svědčí ustanovení § 64 zákona 
o obcích, a to ve správním obvodu určeném 
příslušným prováděcím právním předpisem 
(zpravidla se jedná o působnost ve více ob-
cích). Typicky se jedná zejména o výkon pů-
sobnosti matričního a stavebního úřadu. Tak-
že například stavební úřad pro obec Jesenice 
vykonává Obecní úřad Petrovice.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
vedle přenesené působnosti základního roz-

sahu a přenesené působnosti pověřených 
obecních úřadů vykonávají další přenesenou 
působnost ve svěřeném rozsahu ve správním 
obvodu určeném příslušným prováděcím 
právním předpisem (vždy více obcí). Věcně je 
rozšířená působnost vymezena jak v zákoně 
o obcích, tak v mnoha speciálních zákonech. 
Jedná se, například o agendu cestovních do-
kladů a osobních dokladů, agendu evidence 
vozidel a řidičů, agendu živností, územního 
plánování apod. Blíže o tom svědčí ustanovení 
§ 66 zákona o obcích.

Podstatné je si právě na tomto místě uvě-
domit, že mezi různými třemi typy obecních 
úřadů neexistuje rozdíl při výkonu samostatné 
působnosti! Všechny obecní úřady bez rozdí-
lu mohou vykonávat stejný rozsah samostat-
né působnosti! Tady mezi Prahou, Sedlčany 
a Jesenicí nemusí být rozdílu. Rozdíly v roz-
sahu samostatné působnosti činí například 
nároky na hustotu osídlení, pohodu bydlení, 
přepravy, zajištění dalších služeb apod., což 
je zřejmé. Obec Jesenice zcela určitě nebude 
zřizovat městskou dopravu, zakládat tepláren-
skou společnost nebo nějaký podnik služeb.

Dále si všimněme kompetencí pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností, které jsou vždy stano-
veny zákonem (případ města Sedlčany, obce 
s rozšířenou půspobností, tedy s vymezenými 
kompetencemi Městského úřadu Sedlčany 
zákonem). Vzhledem k zákonnému stanove-
ní výčtu kompetencí si obce samy nemohou 
určit, kterého typu bude jejich obecní úřad, 
ačkoli by si možná někteří jejich občané tuto 
možnost přáli.

V tomto prostoru zmíníme alespoň základ-
ní rozsah (části) jinak velmi obsáhlého výko-
nu přenesené působnosti. Za jeho základ lze 
uvést:

▪ uplatňování ustanovení § 2a písm. 
a) shromažďovacího zákona obecní úřad vy-
konává působnost ve věcech práva shromaž-
ďovacího, má-li se shromáždění konat v jeho 
územním obvodu,

▪ dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
je obecní úřad příslušný k řízení o přestupcích 
proti pořádku v územní samosprávě, proti ve-
řejnému pořádku, proti občanskému soužití 
a proti majetku, pokud k jejich projednávání 
nebyla zřízena komise pro projednávání pře-
stupků, či nebyla tato působnost veřejnopráv-
ní smlouvou přenesena na jinou obec a její 
orgány, 

▪ podle ustanovení § 97 zákona o hazard-
ních hrách uděluje povolení k umístění her-
ního prostoru, jestliže zastupitelstvo obce 
nevydalo obecně závaznou vyhlášku uvedené 
omezující, 

▪ dle ustanovení § 14 odst. 3 a § 15 zákona 
o místních poplatcích vykonává obecní úřad 
řízení o poplatcích,

▪ dle ustanovení § 2 písm. d) a § 22a záko-
na o evidenci obyvatel vykonává obecní úřad 
státní správu podle tohoto zákona,

▪ dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 
90 zákona o ochraně přírody a krajiny vykoná-
vají obecní úřady funkci orgánu ochrany příro-
dy a s tím spojenou působnost,

▪ dle ustanovení § 40 odst. 5 a § 44a zá-
kona o pozemních komunikacích vykonávají 
obecní úřady funkci silničního správního úřa-
du ve věcech místních komunikací,

▪podle příslušných volebních zákonů se 
podílí na zabezpečení voleb do zastupitel-
ských sborů všech úrovní a voleb prezidenta 
republiky. Jde zejména o zajištění volebních 
místnosti, jejich vybavení, vedení stálých se-
znamů voličů a jejich dodatků atd.

▪ podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona 
o požární ochraně obecní úřad (ve spojení 
s ustanovením § 89a tohoto právního předpi-
su) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich 
odborné přípravě a zajišťuje úkoly požární 
ochrany pro období stavu ohrožení státu a vá-
lečného stavu.

Shora uvedené podrobněji rozebereme pro 
případy jednotlivých odborů Městského úřa-
du Sedlčany.   Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník

SVOZ BIOODPADŮ 
Z NÁDOB 

V SEDLČANECH 
Od ledna do konce února probíhal svoz 
bioodpadů v liché týdny a celé město 
bylo navíc sváženo jen během úterý. 
Od začátku až do konce března probíhal 
svoz bioodpadů každé liché úterý a stře-
du. V úterý 31.3. začne opět letní svoz 
bioodpadů, který potrvá až do konce lis-
topadu. Tedy svoz každé úterý a středu. 
Kdy se v konkrétní ulici sváží bioodpad 
lze najít na www.ts.sedlcany.cz. Mimo 
jiné zde naleznete například i aktuální 
změny svozů v případě, že svozový den 
vychází na státní svátek a další informa-
ce. Obecně lze říct, že svoz zeleného 
odpadu probíhá o den dříve než svoz 
TKO. Hnědé nádoby jsou určené přede-
vším pro slupky z domácností, listí, trávu 
a zbytkový odpad ze zahrad. Na větve 
budou Sedlčanské technické služby, s.r.o. 
přistavovat kontejnery do vybraných lo-
kalit města od 27. března do 9. dubna. 



USNESENÍ 

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 35/2018-2022 DNE 19. ÚNORA 2020

Rada města Sedlčany na tomto zase-
dání přijala soubor celkem 24 specific-
kých usnesení, a to v následném členě-
ní jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 5. února 
2020 (RM č. 34/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
35-606/2018-2022);
▪ zprávu o právním postavení, činnosti, 
a dalších aktivitách v oblasti sociální pro-
blematiky a tvorby občanské společnosti 
subjektu Centrum Petrklíč, z. s., se sídlem 
Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 
Sedlčany; IČO 70812632, kterou sestavi-
la a přednesla předsedkyně spolku (RM 
35-607/2018-2022);
▪ zprávu o působnosti a činnosti Pe-
čovatelské služby Sedlčany za uplynulý 
rok 2019 a výhledech působnosti na rok 
2020, kterou přednesla paní Jana Mácho-
vá, vedoucí této organizační složky města 
Sedlčany (RM 35-608/2018-2022);
▪ zprávu o legislativních podmínkách, 
působnosti, sociálním prostředí a vývoji 
sociální problematiky ve městě a regio-
nu Sedlčany, sestavenou a přednesenou 
paní Mgr. Věrou Skálovou, vedoucí Od-
boru sociálních věcí, v rámci kompeten-
cí a činnosti Městského úřadu Sedlčany, 
Odboru sociálních věcí, v roce 2019 
s výhledem činnosti a působnosti na rok 
2020 (RM 35-609/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Za-
stupitelstvu města Sedlčany:
▪ v souvislosti s majetkoprávním vypo-
řádáním vlastnických vztahů k pozem-
kům pod nově vybudovaným chodní-
kem podél silnice I/18 schválit směnu 
pozemků, kterou město Sedlčany pře-
vede do vlastnictví Středočeského kra-
je, zastoupeného Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje po-
zemky parc. č. 3037/9, parc. č. 3038/13, 
parc. č. 49/4 a parc. č. 3041/1 o celkové 
výměře 682 m2, vše v k. ú. a obci Sedl-
čany (pozemky se nacházejí v silnicích 
II. a III. třídy) a současně Středočeský 
kraj převede do vlastnictví města Sedl-
čany nově vytvořené pozemky parc. 
č. 3051/14, parc. č. 3051/15 a parc. č. 
3051/19 o celkové výměře 667 m2, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou sou-
částí zmíněného chodníku podél silnice 
I/18 (GP č. 2610-181684/2018 ze dne 
21. prosince 2018), a to bez finančního 

plnění (v souboru výroků usnesení RM 
35-610/2018-2022);
▪ schválit směnu pozemků ve vlastnictví 
města Sedlčany, a to parc. č. 133, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití jiná plocha, výměra 114 m2, parc. 
č. 134, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití jiná plocha, výměra 
260 m2, parc. č. 135, druhem pozemku 
zahrada, způsobem ochrany ZPF, výmě-
ra 382 m2, parc. č. 136, druhem pozem-
ku ostatní plocha, způsobem využití jiná 
plocha, výměra 239 m2, parc. č. 137, 
druhem pozemku zahrada, způsobem 
ochrany ZPF, výměra 312 m2, v lokalitě 
křižovatky ulic Tyršova a Pod Potoky, za 
pozemek parc. č. 393, druhem pozemku 
trvalý travní porost, způsobem ochrany 
ZPF, výměra 556 m2 a pozemek parc. 
č. 394/1, druhem pozemku zahrada, 
způsobem ochrany ZPF, výměra 6933 m2, 
a to bez dalšího finančního vyrovnání 
(RM 35-616/2018-2022);
▪ schválit a projednat navržený pro-
gram jednání 9. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 
volební období (2018 – 2022), které 
se bude konat v pondělí dne 9. března 
2020 v čase od 17:00 hod. ve Společen-
ském sále Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany (RM 35-625/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městské-
mu úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
▪ aby záměr směny (resp. darování) vy-
specifikovaných pozemků zastavěných 
chodníkem okolo silnice I/18 za pozem-
ky zastavěné silnicemi II. a III. třídy ve 
vlastnictví města Sedlčany řádně zve-
řejnil na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 35-610/2018-2022); 
▪ zveřejnit záměr pronájmu dočasně 
nepotřebného pozemku parc. č. 1198/1, 
druhem pozemku zahrada, výměra 1 072 
m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany s tím, 
že Smlouva o nájmu s uchazečem bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou jeden rok, a to za cenu nájmu 
v místě obvyklou, tj. 10.720,- Kč/rok, což 
představuje 5 % z ceny pozemku, která v 
případě zahrady činí 200,- Kč/m2 (RM 35-
611/2018-2022); 
▪ aby s vybraným uchazečem na užívání 
dočasně nepotřebných nebytových pro-
stor v objektu administrativní budovy II. 

Městského úřadu Sedlčany č. p. 34 na 
náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
byla uzavřena Smlouva o nájmu prostor 
sloužících k podnikání, a to na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 
jednotkovou cenu nájmu 877,- Kč/m2/
rok (RM 35-613/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila sou-
hlas: 
▪ s poskytnutím finančního příspěvku 
na hospodaření v lesích podle „Zásad 
pro poskytování příspěvků na hospoda-
ření v lesích z rozpočtu Středočeského 
kraje“ ze dne 27. června 2019 (prostřed-
ky z dotačního titulu na zřizování no-
vých oplocenek na ochranu založených 
porostů; Žádost byla podána na částku 
35.280,- Kč); (RM 35-612/2018-2022);
▪ s uspořádáním rychlostní zkoušky 
v rámci závodu automobilů „40. ročník 
BOHEMIA DRIVE Rally Příbram“, a to 
na trase směrem od Osečan do osady 
Sestrouň, přes Zberaz, Hradišťko a dále 
ve směru na Prosenickou Lhotu (dne 
25. července 2020; k. ú. Sestrouň), a to 
za podmínky dodržení všech bezpeč-
nostních a dalších předpisů kladeným 
na pořadatele závodů a dále za podmín-
ky uvedení užívaného majetku do pů-
vodního stavu (RM 35-614/2018-2022);
▪ uzavřít Smlouvu o nájmu plynárenské-
ho zařízení č. 9420000136/4000228577, 
sestavenou na základě Smlouvy o pod-
mínkách uzavření budoucí smlouvy číslo 
9419000073/2019/4000221344 ze dne 
23. dubna 2019 (lokalita Sedlčany, U Há-
ječku); (v souboru výroků usnesení RM 
35-617/2018-2022);
▪ s uzavřením Smlouvy o ná-
jmu plynárenského zařízení 
č. 9420000140/4000228582, sesta-
vené na základě Smlouvy o podmín-
kách uzavření budoucí smlouvy číslo 
9419000060/2019/4000221159 ze dne 
24. dubna 2019 (lokalita ulice Amerických 
letců, Sedlčany); (v souboru výroků usne-
sení RM 35-618/2018-2022);
▪ zřizovatele příspěvkové organizace 
s přijetím účelového finančního daru 
pro Základní uměleckou školu Sedlčany, 
Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, 
a to od dárce, kterým je firma STROS-
-Sedlčanské strojírny, a. s., se sídlem 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlča-
ny; IČO 26183595, ve výši 8.000,- Kč, 
a to na podporu vystoupení souboru 
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Rada města Sedlčany na tomto zase-
dání přijala soubor celkem 16 speci-
fických usnesení, a to v následném 
členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 19. úno-
ra 2020 (RM č. 35/2018-2022) a dopl-
ňující zprávu o plnění úkolů průběžných 
(RM 36-630/2018-2022);

Základní umělecké školy Sedlčany s ná-
zvem INFINITY MELODY na hudebním 
festivalu AUGUST v Chorvatské Crikevni-
ci, který se koná v termínu od 19. – 28. 
června 2020 (RM 35-621/2018-2022);
▪ s uzavřením Smlouvy o dodávkách 
elektrické energie na období od 1. ledna 
2021 do 31. prosince 2021, uzavíranou 
mezi městem Sedlčany a dodavatelem 
energií a s tím spojených služeb, firmou 
ČEZ ESCO, a. s.; IČO 03592880, a to 
podle nabídky č. 1295200348 (RM 35-
623/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Žádost smluvní uživatelky o výměnu 
užívané bytové jednotky č. 5/IV. patro 
na adrese bytového domu Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, 
za uvolněnou ubytovací jednotku č. 8/I., 
a to z důvodu špatného technického 
stavu uvedené ubytovací jednotky ve 
stávajícím užívání (RM 35-615/2018-
2022);
▪ úpravu mezi dvěma položkami schvá-
leného rozpočtu města Sedlčany pro 
rok 2020, které jsou uvedeny v Příloze 
č. 3 „Obnova a oprava vodohospodářské-
ho majetku“; akce „Vodovod pro šesti-
domky Na Potůčku“ v hodnotě 693,- tis. Kč 
za akci „Komínový systém ČOV Sedlčany“ 
v hodnotě 88.000,00 Kč (v souboru výro-
ků usnesení RM 35-620/2018-2022);
▪ v souladu s příslušným ustanovením 
§ 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, využití finančních prostředků 
z Rezervního fondu Školní jídelny 2. Zá-
kladní školy Sedlčany, příspěvkové orga-
nizace, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany; IČO 

70999112, ve výši 268.086,67 Kč, a to 
za účelem vyrovnání ztráty hospodaření 
(provozní náklady) roku 2019 u tohoto 
subjektu (RM 35-622/2018-2022);
▪ v rámci plnění dřívějšího rozhodnutí 
o systemizaci pracovních míst Městské 
policie Sedlčany, návrh na neprodlené 
vypsání výběrového řízení na zajiště-
ní obsazení uvolněné funkce strážníka 
Městské policie Sedlčany, a to s defino-
vanými parametry (RM 35-624/2018-
2022);
▪ uzavřít pro případ dvou žadatelů sa-
mostatné Smlouvy o poskytnutí podpo-
ry (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace z Programu města Sedlčany na 
podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2020 s podpo-
rovanou aktivitou „Výstavba domov-
ních čistíren odpadních vod“), a to pro 
případ žadatele č. j.: ŽP/2721/2020 
a č. j.: ŽP/3147/2020, na čištění odpad-
ních vod z nemovitostí (v souboru výro-
ků usnesení RM 35-627/2018-2022);
▪ na základě uplatněných Žádostí fyzic-
kých osob v počtu 10 případů (podrobně 
uvedeno v příslušných spisech vedených 
na Městském úřadu Sedlčany, Odboru so-
ciálních věcí; č. j.: SOC/2929/2020; č. j.: 
SOC/2931/2020; č. j.: SOC/3489/2020; č. 
j.: SOC/3491/2020; č. j.: SOC/3645/2020; 
č. j.: SOC/3646/2020; č. j.: SOC/3674/2020; 
č. j.: SOC/3704/2020; č. j.: SOC/3779/2020; 
č. j.: SOC/3780/2020), poskytnutí finanč-
ního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2020/
nemovitost, kde příjemcem je osoba spl-
ňující kritéria potřebnosti, definovaná ve 
smyslu zmírnění dopadu poplatkové po-
vinnosti za komunální odpad. Dary budou 
vyplaceny na základě uzavřené Darovací 

smlouvy, a to pro každý schválený dar 
(případ) samostatně (celkem pro 10 pří-
padů činí jejich výše 8.000,- Kč); (RM 35-
629/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ objednat analýzu energetických po-
žadavků na jednotlivé objekty města 
Sedlčany od subjektu IČO 03929698, za 
cenu 8.600,- Kč a za cenu případných 
konzultací v částce 500,- Kč/hod. (ne-
plátce DPH); (v souboru výroků usnese-
ní RM 35-619/2018-2022);
▪ o provedení prací na akci „Komíno-
vý systém ČOV Sedlčany“ společností 
1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu 
č. p. 971, 100 00 Praha 10, za cenu 
88.000,00 Kč bez DPH (v souboru výro-
ků usnesení RM 35-620/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyřadila:
▪ z Participativního rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2020 projekt s názvem 
Osvěžující liniová fontána, a to z důvodu 
nesplnění všech pravidel a požadavků 
schváleného dokumentu – Participativní 
rozpočet města Sedlčany na rok 2020; 
Nápady pro Sedlčany, a to z důvodu ne-
proveditelnosti. Do další fáze harmono-
gramu (prezentace projektů veřejnos-
ti) byly postoupeny projekty s názvem 
„Lavičky před oddechovou zahradou 
a dětské hřiště Sokolovská 580“; „Úprava 
a vybavení pískovny“ a „Revitalizace par-
ku Severní sídliště“ (RM 35-626/2018-
2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
▪ Žádost o poskytnutí podpory na Do-
movní čistírnu odpadních vod č. j.: 
ŽP/2723/2020, a to z důvodu nesplnění 
podmínek podpory (RM 35-628/2018-
2022).
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▪ zprávu o činnosti a plnění zadaných 
úkolů spojených se správou majetku 
města Sedlčany, který tvoří komplex 
sportovních areálů a zařízení a kterou 
přednesl s vybranými hospodářskými 
a dalšími statistickými ukazateli, údaji 
a výkony pan Pavel Bednář, ředitel pří-
spěvkové organizace města Sedlčany 
Sportovní areály Sedlčany a zároveň 

předběžnou zprávu o výsledcích hos-
podaření příspěvkové organizace Spor-
tovní areály Sedlčany za rok 2019, která 
je připravena k prověření hospodaření 
auditorem (v souboru výroků usnesení 
RM 36-631/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Za-
stupitelstvu města Sedlčany schválit:
▪ uzavření „Smlouvy o smlouvě 
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budoucí o realizaci náhradního přístu-
pu“, která v souvislosti s plánovanou 
stavbou dálnice D3, úseku 0304 Václavi-
ce – Voračice, řeší zajištění náhradního 
přístupu k vodojemu na pozemku parc. 
č. 250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, 
který je ve vlastnictví města Sedlčany 
a je součástí stavby „Přivaděč pitné 
vody Benešov – Sedlčany“. Uzavření 
uvedené Smlouvy je ze strany města 
Sedlčany podmíněno tím, že stavba 
bude předána městu, jakožto vlast-
níku stavby „Náhradního přístupu“, 
v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. 
bezúplatným převodem po kolaudaci 
stavby (RM 36-632/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ smluvnímu uživateli (fyzické oso-
bě) uzavření Smlouvy o podnájmu 
se společností Nápoje SP, s. r. o.; IČO 
03475697, a to nebytových prostor, tj. 
prostor sloužících k podnikání ve vlast-
nictví města Sedlčany, které se nachá-
zejí v objektu budovy Sedlčany, ulice 
28. října (v souboru výroků usnesení 
RM 36-633/2018-2022);
▪ odstranit vysoké kamenné obruby 
instalované při okraji parkoviště osob-
ních vozidel na náměstí T. G. Masaryka 
podél obchodního domu „Rozvoj“, čímž 
bude zajištěn bezproblémový přechod 
osob od/do vozidel zde zaparkovaných, 
aniž by bylo nutné vstupovat do vozov-
ky (RM 36-644/2018-2022);
▪ na základě uplatněných Žádos-
tí fyzických osob v počtu 11 přípa-
dů (podrobně uvedeno v přísluš-
ných spisech vedených na Městském 
úřadu Sedlčany, Odboru sociálních 
věcí; č. j.: SOC/3892/2020; č. j.: 
SOC/3895/2020; č. j.: SOC/4047/2020; 
č. j.: SOC/4048/2020; č. j.: 
SOC/4050/2020; č. j.: SOC/4416/2020; 
č. j.: SOC/4418/2020; č. j.: 
SOC/4527/2020; č. j.: SOC/4578/2020; 
č. j.: SOC/4579/2020 a č. j.: 
SOC/4794/2020), poskytnutí finanč-
ního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 
2020/nemovitost, kde příjemcem je 
osoba splňující kritéria potřebnosti, 
definovaná ve smyslu zmírnění dopa-
du poplatkové povinnosti za komunální 
odpad. Dary budou vyplaceny na zákla-
dě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro 
každý schválený dar (případ) samostat-

ně (celkem pro 11 případů činí jejich 
výše 8.800,- Kč); (RM 36-645/2018-
2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ k prodeji nepotřebného movitého 
majetku ve vlastnictví příspěvkové or-
ganizace 2. základní škola – škola Pro-
pojení Sedlčany, respektive k převodu 
vlastnictví nepotřebné kopírky Canon 
– i mage RUNNER 2520 (rok pořízení 
2013) do vlastnictví jiné osoby, přičemž 
obdržené finanční prostředky budou 
zdrojem Fondu investic příspěvkové 
organizace (RM 36-634/2018-2022);
▪ k návrhu subjektu 2. základní škola 
– škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 
67, příspěvková organizace, na využití 
součtu přeplatku záloh topné sezóny 
a spotřeby elektrické energie za rok 
2019 v celkové výši 87.750,84 Kč, spo-
čívající v použití uvedené částky obou 
zůstatků na realizaci odhlučnění škol-
ních tříd (RM 36-635/2018-2022);
▪ se zněním návrhu smluvních ujedná-
ní o posílení příkonu odběrného elek-
trického zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 
20_SOP_01_4121628732 (kaple So-
lopysky) a snížení příkonu odběrného 
místa na objektu klubovny Solopysky 
č. p. 53, číslo 20_SOP_01_4121622927 
s provozovatelem distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a. s. (v souboru výroků 
usnesení RM 36-637/2018-2022);
▪ s účastí advokátů Advokátní kancelá-
ře Svoboda, Nádražní 2495/20, 301 00 
Plzeň, na jednání před Krajským sou-
dem v Brně, se sídlem Rooseveltova 
č. p. 16, dne 12. března 2020, kterého 
budou přítomni v zastoupení města 
Sedlčany. Projednávána bude žaloba 
proti rozhodnutí Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže ze dne 24. září 
2018, č. j.: ÚHOS-R0123/2018/VZ-
27678/2018322/LKa (v souboru výro-
ků usnesení RM 36-638/2018-2022);
▪ na základě ustanovení zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a ostatní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů, stanovisko 
k Plánu otvírky, přípravy a dobývá-
ní povrchovým způsobem, Kame-
nolom Deštno – Změna č. 2, DP So-
lopysky I (Deštno), bez námitek, 
a to za předpokladu, že budou do-
drženy všechny podmínky stanove-
né v rozhodnutí OBÚ ze dne 27. čer-

vence 2018; č. j.: SBS 36951/2017/
OBÚ-02/6 a souvisejícího rozhodnutí 
Městského úřadu Sedlčany ze dne 
6. ledna 2020 č. j.: OVÚP-22861/2019/
Vo (RM 36-639/2018-2022);
▪ že v případě nákupu chemickotech-
nologického kontejneru na vybavení 
Hasičského záchranného sboru Stře-
dočeského kraje, Územního odboru 
Příbram, kterého pořízení podporují 
města a obce okresu Příbram, nebu-
de tento majetek výhradně sloužit 
Hasičskému záchrannému sboru Stře-
dočeského kraje, Územnímu odboru 
Příbram, stanici Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 36-640/2018-
2022);
▪ použitím znaku města Sedlčany, 
případně loga města Sedlčany, a to 
ve prospěch Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje, se sídlem 
Jana Palacha č. p. 1970, 272 01 Kladno, 
IČO 7088537, a to pro účely vydání pa-
mětní brožury mapující především his-
torii profesionálního hasičstva ve měs-
tě Sedlčany (RM 36-641/2018-2022);
▪ s použitím znaku města Sedlčany ve 
prospěch reklamní agentury KOMPAKT 
spol. s r. o, se sídlem Poděbrady, Ople-
talova č. p. 683, 290 01 Poděbrady, 
IČO 49551027, a to pro účely vydání 
kartografické mapy města Sedlčany 
a reklamní prezentace místních firem 
s aktualizací údajů pro rok 2020 (RM 
36-641/2018-2022).
Rada města Sedlčany odstupuje:
▪ od původní Žádosti o dotaci projektu 
„Oprava místní komunikace Víta Nejed-
lého – Petra Bezruče, Sedlčany“ uplat-
něné v programu 17D8220 - PODPORA 
OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT 
117D8220A, Podpora obnovy místních 
komunikací, neboť podmínky poskyto-
vatele dotace (MMR ČR) nezohledňu-
jící potřebu úpravy harmonogramu pl-
nění, nejsou akceptovatelné a nelze je 
při dobré vůli v legislativním prostředí 
ČR splnit (RM 36-636/2018-2022).
Rada města Sedlčany ruší:
▪ zahraniční cestu zástupců a občanů 
města Sedlčany do Francie (Taverny), 
a to s ohledem na doporučení a refle-
xi postoje Bezpečnostní rady vlády ČR 
a Ministerstva zdravotnictví ČR vyda-
ná k výskytu a šíření viru označované-
ho jako COVID-19 v Evropě (RM 36-
643/2018-2022).
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Zastupitelé města Sedlčany přijali sou-
bor celkem 18 usnesení, resp. specific-
kých rozhodnutí, a to v následném čle-
nění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ zprávu o kontrole plnění usnesení 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Sedl-
čany, které se konalo dne 16. prosince 
2019, předloženou panem Mgr. Zdeňkem 
Šimečkem, místostarostou města Sedl-
čany, s aktuálními údaji plnění, a to v pl-
ném rozsahu, bez připomínek (usnesení 
134/2018-2022);
▪ předloženou a doplněnou zprávu pa-
nem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místosta-
rostou města Sedlčany, o jednání a čin-
nosti Rady města Sedlčany za uplynulé 
období v intervalu dní 17. prosince 2019 
až 9. března 2020, ve kterém se v termí-
nu dne 18. prosince 2019, 8. ledna 2020, 
22. ledna 2020, 5. února 2020, 19. úno-
ra 2020 a 4. března 2020 konala řádná 
zasedání tohoto orgánu města Sedlčany 
(usnesení 135/2018-2022);

▪ předané informace o výsledcích 
hospodaření města Sedlčany za rok 
2019 (ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“). 
Příjmy dosáhly ve sledovaném roz-
počtovém období roku 2019 celko-
vé 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 přebytko-
vý v částce 10.124,07 tis. Kč (usnesení 
138/2018-2022);
▪ průběžnou zprávu o plnění Programu 
města Sedlčany na podporu kvality ži-
votního prostředí v rozpočtovém období 
2020 „Podpora výstavby domovních čis-
tíren odpadních vod“, který byl schválen 
usnesením zn. 117/2018-2022 (usnesení 
140/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti Finančního výboru 
Zastupitelstva města Sedlčany za období 
roku 2019 (usnesení 149/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Sedlčany za období 
roku 2019 (usnesení 150/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:

▪ investiční záměr 
na rozšíření, resp. 
rekonstrukci (ve-
stavba; přístavba 
a nástavba) objektu 
Základní umělec-
ké školy Sedlčany 
a objednání tzv. 3. 
fáze studie tohoto 
záměru, a to podle 
nabídky zpracovate-
lů a autorů projektu 
(Mgr. A. Marek Topič 
a Ing. arch. Vratislav 
Ansorge), označe-
nou jako Studie 1.3 
v ceně 230.000,- Kč 
(v souboru výroků 
usnesení 136/2018-
2022);
▪ Rozpočtové opat-
ření č. 1/2020, a to 
v plném rozsahu 
všech aktuálních 
a navržených roz-
počtových změn. 
Předmětem tohoto 
opatření je navý-
šení příjmů roz-
počtu města Sedl-
čany na rok 2020 
o částku ve výši 

4.893,- tis. Kč a navýšení výdajů roz-
počtu města Sedlčany na rok 2020 
o částku 4.693,- tis. Kč. Příjmy po pro-
vedené úpravě budou činit celkem 
244.207,- tis. Kč; výdaje budou činit cel-
kem 244.007,- tis. Kč. Rozpočet po zapo-
čítání tohoto opatření do dříve schválené-
ho rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
bude přebytkový částkou 200,- tis. Kč 
(usnesení 139/2018-2022);       
▪ prodej pozemku parc. č. 381/4, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití ostatní komunikace o výměře 32 m2, 
v k. ú. a obci Sedlčany, vizte geometrický 
plán č. 2708-157/2019 ze dne 3. prosince 
2019, vyhotovený Energon Dobříš, s. r. o., 
a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za 
jednotkovou cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 
za kupní cenu 16.000,- Kč (v souboru výro-
ků usnesení 141/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 1618/377, dru-
hem pozemku zahrada, způsobem ochra-
ny ZPF, o výměře 14 m2, který byl oddělen 
z původního pozemku parc. č. 1618/5 ve 
vlastnictví města Sedlčany (lokalita ulice 
Jateční), vizte geometrický plán č. 2706-
125/2019 ze dne 10. prosince 2019, 
a to manželům, trvale bytem Sedlčany, za 
jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, tj. za cel-
kovou kupní cenu 2.800,- Kč (v souboru 
výroků usnesení 142/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 1556/2, druhem 
pozemku zahrada o výměře 317 m2 v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to na základě Žádosti po-
dané fyzickou osobou, trvale bytem Sedl-
čany, za jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, tj. 
celkem za kupní cenu 63.400,- Kč (v soubo-
ru výroků usnesení 143/2018-2022);
▪ bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) 
parc. č. 3020/43 o výměře 38 m2, parc. č. 
3020/44 o výměře 756 m2 a parc. č. 3136 
o výměře 189 m2, vše druhem pozem-
ku orná půda, způsobem ochrany ZPF, 
v k. ú. a obci Sedlčany, o celkové výmě-
ře 983 m2, a to mezi dárcem a městem 
Sedlčany, jako nabyvatelem. Uvedené po-
zemky dárce převádí na město Sedlčany 
bezúplatně za účelem vybudování místní 
komunikace pro plánovanou výstavbu ro-
dinných domů v lokalitě Roudný (v soubo-
ru výroků usnesení 144/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o bezúplatném pře-
vodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva č. UZSVM/
SPB/546/2020-SPBM“, a to mezi ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, jako převodcem a městem V
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Bechyně - Brno - Čáslav - České Budějovice - Havlíčkův Brod - Choceň - Jevíčko 

Karlovy Vary - Klatovy - Kolín - Kutná Hora - Liberec - Lipník nad Bečvou - Mělník 

Mikulov - Nýrsko - Olomouc - Plzeň - Poděbrady - Praha - Prostějov - Říčany 

Sedlčany - Sušice - Teplice - Ústí nad Labem - Ústí nad Orlicí - Žamberk 

... je maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni 

během druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu.

Sedlčany 
21. 4. 2020 
od 14 do 15 hodin
náměstí T. G. Masaryka

Akce se koná pod záštitou 
J. E. Daniela Merona, velvyslance 
státu Izrael v České Republice.



USNESENÍ  / SPORT

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 9. BŘEZNA 2020

Sedlčany, jako nabyvatelem, jejímž před-
mětem je pozemek parc. č. 1811/2 
v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 145/2018-
2022); 
▪ směnu pozemků, resp. vzájemné da-
rování s tím, že město Sedlčany převede 
bezúplatně do vlastnictví Středočeské-
ho kraje, zastoupeného Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje po-
zemky parc. č. 3037/9, parc. č. 3038/13, 
parc. č. 49/4 a parc. č. 3041/1 o celkové 
výměře 682 m2, vše v k. ú. a obci Sedl-
čany (pozemky se nacházejí v silnicích II. 
a III. třídy), přičemž Středočeský kraj pře-
vede do vlastnictví města Sedlčany, resp. 
daruje nově vytvořené pozemky parc. 
č. 3051/14, parc. č. 3051/15 a parc. 
č. 3051/19 o celkové výměře 667 m2, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou součástí 
nově vybudovaného chodníku podél sil-
nice I/18 (vizte geometrický plán č. 2610-
181684/2018 ze dne 21. prosince 2018); 
(v souboru výroků usnesení 146/2018-2022);
▪ směnu pozemků ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to parc. č. 133, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha, výměra 114 m2, parc. č. 134, 
druhem pozemku ostatní plocha, způso-
bem využití jiná plocha, výměra 260 m2, 
parc. č. 135, druhem pozemku zahrada, 
způsobem ochrany ZPF, výměra 382 m2, 
parc. č. 136, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití jiná plocha, vý-
měra 239 m2, parc. č. 137, druhem po-
zemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, 
výměra 312 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(v lokalitě ulic Tyršova a Pod Potoky), za po-
zemky ve vlastnictví převodce (GEFIRA stav-
by, s. r. o. Randova 3205/2, 150 00 Praha 5), 

a to parc. č. 393, druhem pozemku trva-
lý travní porost, způsobem ochrany ZPF, 
výměra 556 m2 a parc. č. 394/1, druhem 
pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, 
výměra 6 933 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany. 
Výše uvedená směna se schvaluje bez dal-
šího finančního vyrovnání, s podmínkou za-
hájení výstavby bytového domu smluvním 
partnerem na směňovaných pozemcích do 
dvou let od právních účinků provedení vkla-
du vlastnického práva do evidence katastru 
nemovitostí (v souboru výroků usnesení 
147/2018-2022);
▪ vybudování náhradního přístupu – pře-
ložky k vodojemu na pozemku parc. č. 250/4 
v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, ve vlastnic-
tví města Sedlčany, tj. stavbu přeložky 
SO 304.170 dle projektové dokumentace 
stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“; 
investor ČR (v souboru výroků usnesení 
148/2018-2022);
▪ peněžité plnění členům výborů Zastupi-
telstva města Sedlčany, komisí Rady města 
Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedl-
čany za rok 2019, kteří nejsou členy Za-
stupitelstva města Sedlčany (podle odst. 
2 písm. v) § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů), a to 
postupem podle Zásad uvedených v Přílo-
ze tohoto usnesení, které bude vyplaceno 
nejpozději ve výplatním termínu měsíce 
května (usnesení 151/2018-2022);
Příloha k usnesení zn. ZM 151/2018-
2022 
Zásady pro poskytnutí peněžitého plně-
ní členům výborů Zastupitelstva města 
Sedlčany, komisí Rady města Sedlčany 
a zvláštních orgánů města Sedlčany za 
rok 2019, kteří nejsou členy Zastupitel-

stva města Sedlčany (odst. 2 písm. v) 
§ 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) 
▪ peněžité plnění je poskytované čle-
nům, kteří nejsou zaměstnanci Měst-
ského úřadu Sedlčany, nebo zastupiteli 
města Sedlčany;
▪ Komise pro občanské obřady – výkon 
vlastní funkce bez odměny; mimo veřej-
nou funkci další žádaná práce, spočívají-
cí v soustavné a dlouhodobější činnosti 
s vystupujícími, zejména dětmi (drama-
tická výchova, hudební výchova, zpěv 
apod.) je odměňována s využitím institu-
tu dohody o provedení práce;
▪ zvláštní orgány – pouze členům Komise 
státní památkové péče a Komise sociálně 
právní;
▪ minimálně jeden výstup za rok (jedno 
řádné jednání, kterého se člen zúčastnil);
▪ zpětně za odvedenou činnost za rok 
2019;
▪ peněžité plnění se poskytuje odmě-
nou ve výši 1.000,- Kč za jednu až tři 
účasti (včetně) na jednání uvedených 
orgánů, za čtyři a výše účastí se pe-
něžité plnění poskytuje odměnou ve 
výši 2.000,- Kč; jedná se o jednorázo-
vou odměnu bez vlivu na počet členství 
v orgánech.
Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovi-
lo souhlas:
▪ s realizací a financováním projektu 
„Výstavba sportovně rekreační zóny 
Luční ul., Sedlčany“ v Národní progra-
mu podpory ČR v regionech Podpro-
gram Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu; vý-
zva: 1/2020/117D72100 (usnesení 
137/2018-2022).

Předčasně skončila soutěž „O Pohár sta-
rosty města“. Celkové výsledky jsou pod-
le aktuální pozice v tabulce základní části 
soutěže. Aktuální podrobnosti najdete na 
webu:http://www.stadionsedlcany.eu.

A jaká byla sezóna 2019/2020 oddílu 
ledního hokeje TJ Tatran Sedlčany?

Mužstvo mužů se po základní části kraj-
ské soutěže umístilo na 3 místě a postou-
pilo přes HC Mníšek pod Brdy a HC Žebrák 
do finále. Finálový soupeř HC Buldoci Ne-
ratovice byl ovšem nad jejich síly. Skvělá 

ZE ZIMNÍHO STADIONU SEDLČANY

parta, za velké podpory stále většího po-
čtu fanoušků, podávala dobré výkony. 

Žáci hráli Ligu mladších žáků středočes-
kého kraje určenou pro hráče roč. 2007 – 
2008, ve které obsadili 5. místo. Vzhledem 
k malé členské základně měli od ČSLH 
povolen start pěti hráčů z ročníku 2009.  
Během sezóny odehráli velice kvalitní 
a vyrovnané zápasy, kdy porazili kvalitněj-
ší soupeře. Velký úspěch zaznamenali také 
v kanadském bodování, kde se mezi 6 nej-
lepšími hráči umístili 3 hráči Tatranu. Hrá-

či si zaslouží velkou pochvalu za přístup 
a předvedené výkony.  

Věkovou kategorii „nejmenší a příprav-
ka“ navštěvovalo 43 dětí, které měli mož-
nost třikrát týdně trénovat. Odehráli i ně-
kolik turnajů a přátelských utkání, kde si 
nevedli vůbec špatně. V létě pro ně oddíl 
pořádal soustředění v rekreačním zaříze-
ní na Častoboři a jiné aktivity pro upevně-
ní kolektivu. Poděkování patří trenérům, 
ale také rodičům, kteří své děti podporují 
a věnují jim svůj volný čas.



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

Ilustrační foto z tradičního velikonočního 
splutí Mastníka.

DUBEN 2020

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

do 19.4. VÝSTAVA „STŘEDNÍ ČECHY ZA STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ”
od 23.4. VÝSTAVA „REPORTÁŽ Z ČIMELIC - 75. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY”
od 3.4. - 4.5. VÝSTAVA „INFERNO”
do 15.4. „VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ SEDLČANY ”
od 18.4. VÝSTAVA „OČIMA ZVÍŘAT, OČIMA PŘÍRODY”

ÚT 14.4. od 19.30 hod. SAMSON A JEHO PARTA
ST 15.4. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 16.4. od 18 hod. JIŘÍ SKOBLA: O HISTORII PENĚZ, MINCÍ A MĚNOVÉHO SYS.
PÁ 17.4. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 17.4. od 18 hod. DRHÁME
PÁ 17.4. od 20 hod. 11 BAREV PTÁČETE
SO 18.4. od 9 hod. CESTOU ZLÁMANÝCH KŘÍDEL (sraz na náměstí u kašny)
SO 18.4. od 20 hod. ŽÁBY BEZ JAZYKA
NE 19.4. od 15 hod. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
ÚT 21.4. od 19.30 hod. METROPOLITAN JAZZ BAND PRAHA
ST 22.4. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 23.4. od 16 hod. MRAVNOST NADE VŠE
ČT 23.4. od 18 hod. REPORTÁŽ Z ČIMELIC - 75. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
ČT 23.4. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE
PÁ 24.4. od 13.30 hod. ČERNOBÍLÉ HISTORKY
PÁ 24.4. od 18 hod. SPISOVATELKA A JEJÍ KNIHA
PÁ 24.4. od 20 hod. STAŘÍCI
SO 25.4. od 10 hod. ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
SO 25.4. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE
SO 25.4. od 20 hod. DOKONALÝ PACIENT
NE 26.4. od 14 hod. JARNÍ KONCERT DECHOVKY SEDLČANKA

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

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

..................... DIVADLO - PRO DŮCHODCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PO 6.4. od 10 hod. ČURY, MURY, ŽÁDNÉ CHMURY
PO 6.4. od 13 hod. LÁTKOVÁNÍ, MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
ST 8.4. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 9.4. od 20 hod.  BÍLÝ RÁJ
PÁ 10.4. od 20 hod. RAMBO: POSLEDNÍ KREV
SO 11.4. od 9 hod. PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 40. ROČNÍK (sraz u kDJS)
SO 11.4. od 20 hod. VLASTNÍCI
NE 12.4.  VELIKONOČNÍ SPLUTÍ MASTNÍKA
NE 12.4. od 15 hod. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

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

.............................................. PRO RODIČE

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

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

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

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

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

.................................... SPLUTÍ MASTNÍKA

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

ST 1.4. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 2.4. od 19.30 hod. CAVEMAN
PÁ 3.4. od 9 hod. DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
PÁ 3.4. od 15 hod.  VČELY - KRÁLOVNY ŽIVOTA
PÁ 3.4. od 17 hod.  NEJLEPŠÍ BYLINKY PRO ZDRAVÍ A VITALITU
PÁ 3.4. od 18 hod.  ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
SO 4.4. od 9 hod. DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
SO 4.4. od 16 hod. INFERNO
SO 4.4. od 20 hod. PARAZIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PO 27.4. od 10 hod. ČARODĚJNICKÁ VÝTVARNÁ DÍLKA
PO 27.4. od 10 hod.  LÁTKOVÁNÍ, MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
PO 27.4. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE
ST 29.4. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 29.4. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE

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

.............................................. PRO RODIČE

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

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

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



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 duben 2020

Úterý 14. dubna od 19.30 hod.
KONCERT

Po úspešném koncertu s kapelou HOP TROP v roce 2019 se 
na sedlčanské podium vrací, tentokráte s populární skupinou  

SAMSON A JEHO PARTA,
legenda tohoto stylu hudby JAROSLAV SAMSON LENK. Spo-
lečně se skupinou Hop Trop a Máci šestkrát vyhrál interpre-
tační Portu, dvakrát autorskou a dvakrát cenu diváků. S Hop 
Tropem i sám je držitelem Zlaté Porty. Byl vyhlášen Osobností 
Porty 87, dále i Rytířem folku 2006 a za 44 let na pódiu má 
za sebou cca 8 000 představení. Na sedlčanském koncertě za 
doprovodu party svých kamarádů zahraje své hity – např. Prů-
švihovej den, Katce, Hloupej, … 

Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čvrtek 2. dubna od 19.30 hod.
DIVADLO - MIMO PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu Vás zveme ve spolupráci s Agenturou 
POINT s.r.o. na dnes již téměř legendární představení 

CAVEMAN
Divadelní představení Caveman se stalo hitem od první chvíle, 
kdy bylo uvedeno na Broadwayi v roce 1995 a od té doby si zís-
kává srdce diváků na celém světě. Tato one man - show před-
stavuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami 
a o tom, jak tyto rozdíly často vyvolávají nedorozumění. 
Cavemana hrají: Jan Holík / Jakub Slach

Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY KDJS

V době uzávěrky tohoto Kulturního kalendáře pla-
tilo omezení kulturních akcí za účelem zamezení 
šíření onemocnění COVID-19. Protože aktuální in-
formace z doby redakční uzávěrky včetně nabídky 
plánovaných pořadů, mohou být s poměrně vel-
kou pravděpodobností neplatné, tak žádáme naše 
návštěvníky o sledování našich informačních ka-
nálů. Aktuální informace budeme uvádět na www.
kdjs-sedlcany.cz, na vývěskách KDJS, na FB stránce 
KDJS a budeme je také mailem zasílat odběrate-
lům našich mailových kulturních informací. Děku-
jeme za Vaši pozornost, za Vaše pochopení a těší-
me se na setkání s Vámi na představeních v KDJS.

Neděle 19. dubna od 15 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Tradičně nezapomínáme ani na naše nejmenší diváky. 
A tentokrát jsme připravili do malého tzv. Koncertního sálu 

představení loutkového divadla, které v KDJS již dlouho 
nevystupovalo. Pozvali jsme Divadlo ŠUS se známým 

pohádkovým představením

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

Je to klasická pohádka českého spisovatele Karla Jaromíra 
Erbena o příběhu trojice těchto rozličných pohádkových 
postav ….

Vstupné: 80,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

U tohoto představení je pravděpodobný posun na pozdější 
termín.
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DIVADLO - VYHRAZENO PRO DŮCHODCE

Již tradičně jsou součástí hudebního festivalu Sukovy Sedlčany 
divadelní představení Spolku divadelních ochotníků Sedlčany, 
který v rámci letošního ročníku nastudoval hru podle stejno-
jmenného filmu Martina Friče, Otakara Vávry a Huga Haase

MRAVNOST NADE VŠE
Ve hře je profesor Karas příkladem muže pevných zásad 
a mravného života, ale jen do okamžiku, než se objeví jeho 
prohřešek z mládí... Jde o typickou komedii se všemi atribu-
ty tohoto žánru. Za úsměvnými scénkami vyplouvá na povrch 
podstata hlouposti, snobismu a pokrytectví, kdy vnímavý divák 
ocení pravdivý přístup k životu - skutečnou mravnost!

V režii Lidmily Sunegové hrají:
● Prof. Antonín Karas: Miroslav BOUČEK
● Karolína, jeho žena: Martina ŠTEMBERKOVÁ
● Eva, jejich dcera: Růžena ŠACHOVÁ
● Ivan, jejich syn: Jan ŠTEMBERK
● Věra Gregorová, nemanželská dcera: Tereza BOUČKOVÁ
● MUDr. Jílovský, lékař: Jakub CHALOUPECKÝ
● JUDr. Mach, Karasův přítel: Jiří BOSÁK
● Sochař Konrád: Pavel HERAN
● Spolek pro povznesení mravnosti: Petra DAŇKOVÁ, Hana 
NOVOTNÁ, Jana ŠIMKOVÁ, Petra POHNÁNOVÁ
● Dále hrají: Barbora KOLÁŘOVÁ, Tereza HURTÍKOVÁ, Irena, 
ČEDÍKOVÁ, Dominik TOMÁŠEK

Představení je uváděno místo původně plánovaného titulu - 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH.

Vstupné: 
130,- Kč pro veřejnost 

a 80,- Kč, pro důchodce.
Délka představení 

cca 100 minut 
+ přestávka.

Čtvrtek 23. dubna od 16 hod.

DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Čtvrtek 23. dubna od 19.30 hod.

Úterý 21. dubna od 19.30 hod.
KONCERT

Zveme Vás do Společenského sálu, 
který bude připraven jako jazzový klub, 

tj. posezení u stolů s možností doplnit poslech příjemné 
muziky i mírnou konzumací něčeho dobrého. 

V letošním roce jsme pozvali 
velice oblíbenou pražskou kapelu

METROPOLITAN JAZZ BAND 
PRAHA

se kterou jako sólová zpěvačka vystupuje

EVA EMINGEROVÁ.
MJB Praha trumpetisty Josefa Krajníka byl založen v r. 1972. 
Z původně dixielandového zaměření se léty postupně vykry-
stalizoval orchestr, který má v repertoáru skladby od dixielan-
du po mainstream. 
Přes některé personální výměny zůstává zvuk MJB díky neza-
měnitelnému stylu hraní na trubku Josefa Krajníka stále stejný. 
Jeho styl vychází ze hry legendárního L. Armstronga, Roy Eld-
ridge a dalších. 
Příchodem mladých hráčů nastal posun k modernějšímu pří-
stupu k harmoniím a aranžmá jednotlivých skladeb. Zvláště 
rytmická skupina ve složení - piano, kontrabas, kytara, bicí - je 
motorem orchestru. Zde dominuje hra pianisty Radima Linhar-
ta, který patří k nové vlně mladých progresivních hudebníků. 
Jeho sólové výkony patří ke špičce současného interpretačního 
jazzového stylu. Na těchto základech tvoří svá sóla dechová 
sekce ve složení: trubka, tenor saxofon-klarinet, trombon. 
MJB je plně profesionální orchestr, jehož celoroční náplní je 
koncertování po celé Evropě.

Vstupné: 220 Kč. 
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Sobota 25. dubna od 19.30 hod.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Pondělí 27. dubna od 19.30 hod.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Středa 29. dubna od 19.30 hod.
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DÁLE PŘIPRAVUJEME

NA ROK 2020
DĚTSKÝ DEN ROSA (dětské dopoledne)
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)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA (pro děti a rodiče)
HANA ZAGOROVÁ (koncert)
4-TET (koncert)
POHÁDKY NA VÁNOCE (pro děti a rodiče) …

PLÁNOVANÉ AKCE
NA KVĚTEN 2020

PO 4.5. POKÁČ – náhradní termín za 10.3.2020  
  Koncert

ÚT 5.5. ÚSMĚVY PEPY NÁHLOVSKÉHO S PÍSNIČKA-
MI PEPY ŠTROSSE   Zábavný večer

ČT 14.5. VĚRA MARTINOVÁ
 – JUBILEUM TOUR 2020      Koncert

NE 17.5. TADY BYDLÍM JÁ                          Divadlo 

ČT 21.5. HOUSLE              Divadlo Ungelt

PÁ 22.5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR           Koncert 

SO 23.5. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE     Koncert 

ČT 28.5. SEDLČANSKÁ VONIČKA                    Koncert

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě 
Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době 

od 8.00 do 16.00 hodin 
a při každé večerní kulturní akci.

do 15. dubna
VÝSTAVA

Do 15. dubna 2020 je pro návštěvníky k vidění  

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
ZUŠ SEDLČANY,

kterou jsme po dohodě z vedením školy prodloužili 
o cca 1 měsíc.

Původně plánovaná
březnová výstavy paní OLGY PÍRKOVÉ

je z důvodu omezení kulturních akcí
/usnesením vlády z 10.3.2020/ 

přesunuta na podzim 2020,
protože výstava bez návštěvníků ztrácí význam.

od 18. dubna
VÝSTAVA

Od 18. dubna 2020 bude pro návštěvníky 
připravena výstava s názvem

OČIMA ZVÍŘAT,  
OČIMA PŘÍRODY

Vystavována budou díla sedlčanské spisovatelky Michaely Bur-
dové, autorky fantasy knížek pro děti a mládež. 
Míša začala psát v 16 letech, její prvotina Poselství jednorožců 
se stala bestsellerem, prodalo se 20 000 výtisků a loni vyšel 
u nakladatelství Fragment dotisk. 
Úspěch zaznamenala i autorčina poslední kniha Dcera hvězd, 
na výstavě si můžete prohlédnout i ilustrace k této knížce. Její 
knihy vycházejí také v zahraničí, získala ocenění i nominace 
a podniká besedy se čtenáři po celé ČR. 
Malování je její druhou velkou vášní. Miluje zvířata, proto ma-
luje především šelmy, koně, pejsky i kočky, ale také kosatky, 
které zbožňuje. Maluje obrazy domácích mazlíčků na přání, ale 
v posledních letech se začala věnovat i malbě přírody. 
Součástí výstavy jsou i autorčiny knihy. 

výstava
 MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ Sedlčany

 18. 2. - 18. 3. 2020

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany

Vlaďka Křenková,

Diana Pinkasová

a Lenka Feldsteinová

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 

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

KINO
SEDLČANY

pátek 3. dubna v 18 hod. 

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 
film USA – fantasy, rodinný (2019), xxmin. 

Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech 
a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který 
se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně   svatba 
mezi princem Filipem z království Ulstead a Růženkou ze soused-
ních Blat je důvodem k radosti....Hraje A. Jolie, E. Fanning a další.  
                                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 4. dubna ve 20 hod.

PARAZIT 
film Jižní Korea – drama/komedie (2019), rež. P. Džun-ho, 132 min. 

Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sle-
duje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne 
infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může 
stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Komedie oceněná čtyř-
mi Oscary.                  Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 24. dubna ve 20 hod.

STAŘÍCI 
film ČR/SR – drama (2019), rež. M. Dušek, O. Provazník, 85 min. 

Příběh filmu je volně inspirovaný skutečnými událostmi z přelo-
mu tisíciletí, kdy se jednaosmdesátiletý emigrant a politický vě-
zeň Raichl spojil se svým starým kamarádem z kriminálu a s jeho 
pomocí chtěl na veřejnosti demonstrativně zastřelit Karla Vaše, 
zločinného komunistického prokurátora z 50. let. Hrají J. Schmit-
zer, L. Mrkvička a další.           Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 10. dubna ve 20 hod.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV 
film USA – akční/thriller (2019), rež. A. Grunberg, 101 min. 

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo 
v podání S. Stalloneho pátým dílem. Po nelítostných bojích v džun-
gli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma 
v Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nu-
cen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

neděle 12. dubna v 15 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
film USA – rodinný animovaný(19), rež. Ch.Buck, J. Lee, 103 min. 

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně 
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně 
s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává 
na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.               Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 9. dubna ve 20 hod.

BÍLÝ RÁJ 
film ČSSR – (1924), rež. Karel Lamač, 70 min.   

PO NECELÉM ROCE VÁS OPĚT ČEKÁ PROJEKCE NĚMÉHO SNÍM-
KU S ORIGINÁLNÍM HUDEBNÍM DOPROVODEM tria Uvěřitelno 
- (Jan Mára, Radek Melša, Šimon Bilina)! Tentokrát doprovodí 
melodrama Bílý ráj. Pod filmem je podepsaný jeden z nejvý-
raznějších tvůrčích týmů v počátcích československé kinema-
tografie, který tvořil režisér a herec Karel Lamač s kamerama-
nem Ottou Hellerem a herečkou Anny Ondrákovou. Hrdinkou 
snímku je sirota Nina, do jejíhož života zasáhne uprchlý vězeň, 
který chce naposledy navštívit umírající matku. 

sobota 11. dubna ve 20 hod.

VLASTNÍCI
film ČR/SR – komedie/drama (2019), rež. J. Havelka, 96 min. 

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové fil-
mu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom po-
starším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které 
se musí  společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své 
byty. Hrají V. Kotek, D. Havlová, J. Lábus, K. Hádek a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 17. dubna ve 20 hod.

11 BAREV PTÁČETE 
film ČR – dokument (2020), rež. V. Kopecký, 120 min. 

Lehce o těžkém natáčení …. Koho by nezajímalo, jak vznikal oce-
ňovaný film Nabarvené ptáče. Dokument Jedenáct barev ptáčete 
nabízí unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které 
zanechalo stopu na evropských i světových festivalech. A není to 
pohled ani krutý, ani černobílý nebo málomluvný. Vypráví V. Mar-
houl a P. Kotlár.                                            Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 18. dubna ve 20 hod.

ŽÁBY BEZ JAZYKA 
film ČR/SR – drama (2020), rež. M. Fornay, 116 min. 

Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. a jeho nejbližší rodiny. 
Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od své ženy Blan-
ky,  musí se vyrovnat nejen se svou dominantní matkou Doro-
tou, ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími strán-
kami a démony. Hrají J. Plesl, P. Fornayová, R. Rázlová a další.  
                                   Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 25. dubna ve 20 hod.

DOKONALÝ PACIENT 
film GB – thriller (2019), rež. M. Häfström, 122 min. 

Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii 
vypráví o reportérovi, který zpochybnil celý právní systém. Hannes 
Råstam se léta snažil prokázat nevinnu Thomase Quicka, odsou-
zeného k doživotnímu vězení na psychiatrii. Temný příběh o „bru-
tálním masovém vrahovi“, který vyšetřovatelům svého případu na-
bídne pomocnou ruku, pojednává o největším justičním skandálu 
v dějinách Švédska.   Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
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VÝSTAVA

od 3.4. - 4.5.2020

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme napláno-
vané jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce dubna: Co víte o Velikonocích?

INFERNO 

– výstava fotografií amatérského fotografa
Tomáše Vodenky.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 4. 4. 2020 od 16.00 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
3. 4. 2020 do 4. 5. 2020.
„Má smysl v dnešní době fotit? Není již fotografů příliš? Vždyť 
snad vše bylo nafoceno... Toto mohou být otázky, které nás 
napadnou před uchopením fotoaparátu do ruky. Existuje ale 
správná odpověď? Troufám si říci, že ne. Každý může fotografii 
vnímat jinak. Může pro nás být vzpomínkou na nějaké hezké 
chvíle nebo naopak špatné období. 
Také to může být jediná hmatatelná vzpomínka na blízké oso-
by. Tohle by především platilo pro vlastní fotografie. Jde tyto 
různé pocity vnímat při prohlížení cizích snímků? Pojďme to 
společně vyzkoušet.
Výstavu jsem záměrně pojmenoval Inferno. Toto slůvko mů-
žeme přeložit jako peklo nebo podsvětí. Díky moderním tech-
nologiím úprav můžeme jednoduše změnit náladu fotografie 
a vytvořit tak negativní pocit sálající ze snímku.“

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

Pátek 3. dubna od 17 hod.

NEJLEPŠÍ BYLINKY PRO ZDRAVÍ 
A VITALITU 

– přednáška spisovatelky Jarmily Mandžukové
Autorka populárně naučných knih Jarmila Mandžuková vám 
poradí, jak využít bylinky k léčbě nejběžnějších nemocí, posí-
lení zdraví a vitality. Využijte zázračnou moc léčivých bylinek 
a vneste je do svého života!



Pátek 24. dubna od 18 hod.
ČTENÁŘSKÝ KLUB

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

SPISOVATELKA A JEJÍ KNIHA 
Oslovila vás v poslední době kniha některé spisovatelky? 
A proč? Čtete raději ty současné nebo vás oslovují knihy spi-
sovatelek z dávných dob? 
Přijďte si popovídat nebo jen tak posedět.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

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

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 26. 4. 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.

Kreslení – Kurz Lukáš: 11. 4. a 25. 4. 2020 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 1. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 8. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 15. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 22. 4. 2020 od 17 hod.
Středa 29. 4. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, tentokrát z knih švédského spisovatele Sve-
na Norgvista o dobrosrdečném kocourkovi Fiškusovi.

HRAJEME DESKOVKY
Pátek 24. 4. 2020 od 13.30 hod.
Černobílé historky. Neumíte pravidla? Nevadí! Naučte se je 
s námi. Hry znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte k nám.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 3. 4. 2020 od 15 hodin
Včely – královny života
Víte, jak vzniká med, který si dáváte do čaje? Viděli jste ně-
kdy včelí královnu? Ptáte se, jak vypadá život ve včelím úlu? 
Se vším, co se týká včel a včelaření nás přijde seznámit Mgr. 
Tomáš Heller.
Motivováni programem se pustíme do výtvarné dílny s ná-
zvem „Pruhované hrdinky“.  

KLÍČÍME (0-3 ROKY)
– DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 6. 4. 2020 od 10 hod.
Čury, mury, žádné chmury
Program pro rodiny s menšími dětmi, ve kterém si popovídá-
me o čarodějnicích. Co musí opravdová čarodějnice umět? K 
čemu používá bylinky? Jak se létá na koštěti? Inspirací nám 
bude kniha Malá čarodějnice od Otfrieda Preusslera.
Sobota 25. 4. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas 
s knížkou v knihovně.
Pondělí 27. 4. 2020 od 10 hod.
Čarodějnická výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 17. 4. 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! 

DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 17. 4. 2020 od 18 hod.
Šikovné ruce (9+)
Drháme, tentokrát s Kristiánem, který nás naučí základy dr-
hání. S sebou si vezměte bavlněný provázek a úsměv, který se 
při uzlování určitě hodí.
Pondělí 6. 4. 2020 od 13 hod.
Pondělí 27. 4. 2020 od 15 hod.
Látkování, moderní látkové pleny
Představení nových typů látkových plen, které jsou praktické, 
šetrné k životnímu prostředí a zdravé pro správný vývin kyčlí 
miminka. Vše vysvětlí a názorně předvede paní Petra Vitulo-
vá, která tyto plenky u svého dítěte aktivně používá.

Pátek 1. 5. 2020; sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec

Na Zvěřinec za Máchou
 - výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy. 
Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného 
hradu nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.
Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historické-
ho šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9.40 hod. (délka trasy 
na Zvěřinec cca 13 km); 
na kolech – sraz u knihovny v 11.45 hod. Děti do 10 let musí 
mít vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším do-
hledem. Pojedeme přes Janov, Dohnalovu Lhotu, Mezné, Je-
senici a Boudy. V případě suchého počasí pojedeme přes je-
senickou kalvárii.
vlastní doprava. 
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, 
pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

UPOUTÁVKA NA KVĚTEN:



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 duben 2020

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

PŘIPRAVUJEME:
Velkou letní výstavu - Generace X: Jak žily Husákovy 
děti, vernisáž se koná v sobotu 20. června.

do neděle 19. dubna
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 znamenal konec českého stavovského povstání 
a na dalších 300 let ovlivnil osud českého národa.
Výstavu můžete navštívit do neděle 19. dubna.

Vstup zdarma.

Čtvrtek 16. dubna od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

JIŘÍ SKOBLA: O HISTORII PENĚZ, 
MINCÍ A MĚNOVÉM SYSTÉMU

Přednáška o historii mincí a bankovek. Odpovíme si na otázku, 
proč v obchodě v historii vždy vítězilo zlato a stříbro? Jak se 
stalo, že dnes naše peníze nejsou ničím kryté? Dozvíme se něco 
o současném FIAT 
měnovém systé-
mu. A také o bu-
doucí příležitosti 
zlatých a stříbr-
ných mincí.

Vstupné 80,-  
cca 90 minut.

Pátek 3. dubna od 9 do 17 hod.
Sobota 4. dubna od 9 do 13 hod.
DNY ŘEMESEL

Městské muzeum Sedlčany pořádá jedenáctý ročník

DNŮ ŘEMESEL 
V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM

Během velikonočních dnů řemesel uvidí návštěvníci muzea 
malování a zdobení 
kraslic, výrobu svíček, 
pletení pomlázek… 
Mohou si zakoupit 
velikonoční dekora-
ce a také ochutnat 
domácí pečené dob-
roty. V pátek odpo-
ledne s hudebním 
doprovodem.

Vstupné dobrovolné.

Dny
lidových
Remesel

Přijďte ochutnat velikonoční pokrmy
a podívat se

na tradiční lidová řemesla.
velikonoční aranžmá a dekorace

pletení pomlázek | šperky | svíčky
a mnoho dalšího

www.muzeum-sedlcany.cz

Vstupné dobrovolné

pátek 3. dubna od 9 do 17 hodin
sobota 4. dubna od 9 do 13 hodin

GOLDEN GATE CZ a.s. si Vás dovoluje 
pozvat na přednášku Jiřího Skobly, 
regionálního vedoucího společnosti, na téma

• Historie mincí a peněz
• Proč se dnešní peníze znehodnocují?
• Současný FIAT měnový systém a jeho limity
• Jak se vyhnout znehodnocení?
• Budoucí růst zlata a stříbra
• Příležitost v mincích

O HISTORII PENĚZ, 
MINCÍ A MĚNOVÉM 
SYSTÉMU

Termín: 16. dubna 2020 od 18:00 hod.
Místo: Městské muzeum Sedlčany, Tyršova 136
Cena vstupenky: 80 Kč

Vstupenky si můžete rezervovat u svého poradce nebo 
na adrese info@goldengate.cz. Při přihlašování nám prosím 
pošlete kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon 
a e-mail). Platební údaje obdržíte v e-mailu.

Ve státní svátek v pátek 10. dubna máme otevřeno 
jako ve všední den: 9 – 12 a 13 – 16 hodin. Ve státní 
svátek v pondělí 13. dubna máme zavřeno.

od čtvrtka 23. dubna
VÝSTAVA

REPORTÁŽ Z ČIMELIC – 75. VÝROČÍ 
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Výstava představí československého reportážního, dokumen-
tárního a reklamního fotografa Alexandra Paula (1907-1981).
V nedalekých Čimelicích došlo k opožděnému ukončení 
2. světové války – zastavila se zde sedmdesátitisícová německá 
armáda, osvobodit obec 
dorazila americká i ruská 
vojska. Na fotografických 
záběrech se uplatnily 
Paulovy jedinečné zku-
šenosti reportéra, které 
nám umožňují sledovat 
příběh, jako by jej foto-
graf sám komentoval. 

Vernisáž se koná
ve čtvrtek 23. dubna od 

18 hodin.

Vstup zdarma.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

Otevřeno:
duben a květen

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

červen
Út–Ne: 9–16 (St do 17)

www.atelierpaul.cz

vás srdečně zvou na výstavu

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 23. dubna od 18 hodin.

čtvrtek 23. dubna – neděle 14. června 2020

& ARCHIV ATELIERU PAUL

www.muzeum-sedlcany.cz

Alexandr Paul (1907–1981), autor vystavených snímků, byl přední československý reportážní, 
dokumentární a reklamní fotograf. S osobnostmi jako Emil Filla, Toyen nebo Jan Werich jej 
spojovala práce, návštěvy v ateliéru v paláci Adria, ale také výlety či automobilové závody.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: PRUSKÁ HELMA VZ. 1860

KOVODRUŽSTVO
Dne 27. prosince 1950 se konala v Sedl-

čanech v restauraci u Karla IV. ustávající 
valná hromada Kovodružstva. Sešlo se zde 
23 pracovníků ze dvou malých nožířských 
provozoven a to firmy Rebec Sedlčany 
a firmy Vl. Říha Benešov. Tito členové se 
tehdy rozhodli nastoupit socialistickou ces-
tu podnikání a založit lidové výrobní druž-
stvo. Nové družstvo nemělo vlastní provo-
zovny, nemělo vlastní stroje ani finanční 
prostředky. Tehdy vyrábělo pouze několik 
druhů kuchyňských nožů, řeznické ocílky 
a zahradnické nůžky. V roce 1951 byla za-
hájena výroba desek a nožů do masostroj-
ků, výrobní program družstva byl rozšířen 
o výrobu břitev a výrobu holicích čepelek. 
Koncem roku 1952 mělo družstvo sedm 
závodů se 100 zaměstnanci, hospodářské 
poměry se natolik ustálily, že bylo možno 
uvažovat o rozšíření družstva pomocí inves-
tiční výstavby. V té době jsou výrobky druž-
stva pro svou kvalitu vyhledávány a nože 
a desky do masostrojků se začínají vyvážet 
do Egypta, Řecka, Dánska, Itálie, Mexika, 
Etiopie, Súdánu, Francie a Turecka. V roce 
1953 byla převzata provozovna Suchdol, kde 
byla zahájena výroba nejslabších čepelek 
o síle 0,06 mm. Tato výroba umožnila druž-

stvu jednání o výstavbě nové čepelkárny 
v Sedlčanech a o dovozu výrobní linky na 
holicí čepelky z NSR. V roce 1954 byla zříze-
na vlastní prodejna v Praze na Národní třídě 
a bylo započato s výstavbou kovárny a ná-
strojárny. Stav pracovníků stoupl v této době 
na 173. V roce 1955 byla založena učňovská 
nožířská škola na Červeném Hrádku. Výro-
ba proti roku 1951 vzrůstá na 15ti násobek. 
V roce 1956 začíná další prudký rozvoj druž-
stva. Byla dokončena výstavba nové čepel-
kárny a vlastní trafostanice. Rok 1957 je ro-
kem nejprudšího průmyslového rozmachu. 
V tomto roce byla dovezena automatická 
balicí linka na holicí čepelky. Dále bylo za-
počato s výrobou barevných holicích čepe-
lek, kterou v Sedlčanech zahájili jako první 
v republice. Výroba čepelek dostoupila roční 
produkce 70 milionů kusů. Byla také zahá-
jena výroba pilkových nožů s polyamidovou 
rukojetí. V té době 
má družstvo 11 pro-
vozoven, 3 prodejny, 
368 pracovníků a pro-
duktivita práce stoup-
la ještě roku 1951 
o 100%. V dalších le-
tech byl sortiment zbo-
ží rozšířen o výrobu ma-

Tentokrát se vrátíme o celých 160 let na-
zpátek do minulosti. Pruské království pro-
šlo porážkou v prusko-dánské válce (1848–
1851), před ním stojí konflikty s Rakouskem 
(1866) a s Francií (1870–1871). Otto von 
Bismarck se zanedlouho stane pruským mi-
nisterským předsedou, později prvním kan-
cléřem Německého císařství. Prozatím však 

setrvává v Petrohradu jako pruský vyslanec. 
V Evropě se hraje o moc a každý panovník 
ví, že sebemenší technologická novinka mu 
může zajistit výhodu v příštím ozbrojeném 
střetu. O jezdeckých karabinách a rychlém 
nabíjení byla řeč v loňském červnovém vy-
dání měsíčníku Radnice. Dnes se seznámí-
me s prvkem pruské výstroje, který nebyl 
příliš praktický, ale jeho vliv, přinejmenším 
po estetické stránce, přetrvává dodnes. 

Pickelhaube, lidově piklhaubna, zastarale 
též peklhaub, byla původně ryze vojenská 
helma s kovovým hrotem na vrcholu, kte-
rou používala pruská armáda od 40. let 19. 
století. Později se rozšířila do výbavy policie 
nebo hasičů, a to i za hranice Pruska. 

Piklhaubna se vyráběla z tvrzené kůže, 
vpředu měla kovový erb (orlici s iniciála-
mi panovníka) a kovový hrot byl na vršku 
usazen na základně tvaru kříže. Celokovo-
vé varianty používali kyrysníci. Přes snahy 
o zlehčení helmy a snížení těžiště zmenše-
ním bodce se piklhaubna poměrně špatně 
nosila (náš exemplář, tedy bez chybějícího 
řemínku, váží sice jen 0,8 kg, ale od obvodu 
po špici měří kolem 24 cm). Oproti předcho-
zímu vzoru 1856/57 přibyla na erbu stuha 
s heslem MIT GOTT FÜR KOENIG UND VA-
TERLAND (S Boží pomocí za krále a za vlast).

Definitivní konec používání přileb s bod-
ci znamenal zákopový způsob boje během 
první světové války. Nové ocelové přil-
by (Stahlhelme) chránily proti střepinám 
a šrapnelům mnohem lépe – a lesknoucí 
se bodce už se nějaký čas zakrývaly látkou 
nebo odmontovávaly. Tím skončilo bojové 
využití piklhaubny. Dodnes ji však můžete 
spatřit jako součást parádních uniforem ve 
Švédsku, Portugalsku nebo v Jižní Americe.              
                                                                        -pž-

Až příště vejdete do sedlčanského muzea, 
ve vitríně naproti vchodu si všimněte star-
šího typu piklhaubny, je klenutější a vyšší 
než tento vz. 1860, který vidíte na snímku.

KDS – výrobní hala ve výstavbě.

nikurních nůžek a pedikurních štipek. V roce 
1961 byla družstvu delimitována výroba holi-
cích čepelek do národního podniku. Náhradou 
za tuto výrobu družstvo podstatně rozšířilo vý-
robu nožířského zboží. V současné době vyrábí 
družstvo přes 60 druhů různých nožířských vý-
robků, je největším světovým výrobcem nožů 
a desek do masostrojků po Alexanderwerke 
v NSR. Výrobky družstva mají dobré jmé-
no na tuzemském i zahraničním trhu a vy-
váží se do celé řady států. Družstvo má 470 
pracovníků, má vlastní odborné učiliště 
nožířské a zámečnické, má vlastní technic-
kou školu, kde zajišťuje zvýšení klasifikace 
technických kádrů. Družstvo se řadí svou 
moderní výstavbou mezi nejlepší družstva 
středočeského kraje, je často navštěvová-
no zájemci v družstevnictví z celé řady zemí 
a patří mezi významné průmyslové závody 
v Sedlčanech.

Po zavedení nových typů často docházelo 
k adaptaci starších modelů, aby vyhovo-
valy novým normám. Naše helma je toho 
dokladem – erb vpředu pochází ze starší-
ho typu a byl opatřen stuhou s heslem až 
dodatečně. 



HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Brzy ráno v poslední březnovou neděli 
opět někdo otočí vypínačem abychom 
mohli užívat světla o hodinu déle. Ote-
vírací doba hvězdárny, která zůstane ve 
20 hod. po celou dobu platnosti tzv. letní-
ho času se vrátí do doby po soumraku až 
v listopadu.

Dubnová večerní obloha bude na úka-
zy skoupá. Z planet spatříme pouze zá-
řící Venuši, kterou dalekohled hvězdár-
ny zobrazí jako výrazně jasný srpek bez 
znatelných podrobností. Bělostná vyso-
ká oblačnost na Venuši odráží až 80 % 
dopadajícího slunečního světla. Ostatní 

planety jsou na ranní obloze nebo skryté 
za Sluncem, tedy nepozorovatelné.

Pro první návštěvu se doporučuje vy-
brat páteční nebo sobotní večer, kdy 
na obloze svítí Měsíc. Nejlépe, když se 
nachází ve fázi kolem první čtvrti, kdy 
rozhraní světla protínající povrch Měsíce 
odkrývá profily kráterů, pohoří a brázd.

Večery bez Měsíce jsou vhodné pro 
sledování mlhovin, hvězdokup a gala-
xií. Jedna z mlhovin, M42 ze souhvězdí 
Orionu připomíná zimní večerní prohlíd-
ky. Od dubna bude Orion brzy zapadat. 
Vložený digitální obraz mlhoviny podává 

víceméně barev-
ně věrnou podobu 
této mlhoviny. Te-
prve použitím spe-
ciálních filtrů lze do-
sáhnout barevných 
obrázků s vykresle-
nými detaily, které 
odhalují pracho-
-plynný materiál, 
z něhož vznikají 
nové hvězdy (viz ob-
rázek).

Na dubnové ve-
černí obloze bu-
deme pátrat po 
rozsáhlé kupě ga-
laxií v souhvězdí 
Panny, kde snadno 
rozeznáme a poří-

V sobotu 7.3.2020 se v Sedlčanech na nové Formance konal 
3. ročník turnaje mistrů v křížovém mariáši. Turnaj vyhrál suverénně 
František Pejša ze Sedlčan s 18 body (4x první, 1x druhý). Hrálo se 5 kol 
po padesáti minutách. Byl povinný flek. Hrálo 32 hráčů, z toho 2 ženy. 
Jarka Zimmermannová skončila na krásném 8. místě. Paní učitelka Mas-
nerová z Kamýka nad Vltavou skončila na 10. místě. 

Při sobotním turnaji se pilo dobré pivo, nechyběly chlebíčky, plněné 
rohlíčky, dršťková polévka, řízky, jednohubky a nakonec cmunda s uze-
ným.

Vítěz si kromě poháru a domácí zabijačky odnesl i červené eso od 
malíře Petra Sůsy a lyže od hlavního sponzora Pavla Jindráka. 

Zeptala jsem se pana Pejši, kam řadí tento úspěch: „ Vyhrál jsem 
Votický mariáš (1. cena byla půlka prasete), dále memoriál Karla Krále 
v roce 2013 v Sedlčanech na Vyšehradě. Zde byla ale velká konkurence. 
Příští turnaj bude v Nedrahovicích u Luboše Rozvody o jesenické pouti. 
K lepší náladě určitě přispějí i zabijačkové hody.”

Jarka Zimmermannová, hlavní rozhodčí

TURNAJ MISTRŮ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI VYHRÁL FRANTIŠEK PEJŠA 
ZE SEDLČAN

díme digitální snímek nejjasnější z nich 
a to M49 (eliptická galaxie), M87 (obří 
kulová galaxie) a M104 (spirální galaxie 
k nám otočená rovinou prachových 
mračen v jejím disku). Do této skupiny 
galaxií patří mnoho dalších, včetně naší 
Mléčné dráhy a tvoříme tak místní kupu. 
Průměrná vzdálenost mezi členy této 
kupy je přibližně 55 mil. světelných roků.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VE-
ŘEJNOST:

Hvězdárna otevřena každý pátek 
a sobotu od 20 hod. do 23 hod. pokud 
je aspoň polojasno, kdy v mezerách mezi 
mraky můžeme spatřit vybrané objekty. 
Při větší oblačnosti nebo zcela zatažené 
obloze je hvězdárna uzavřena. V případ-
ně nejasných podmínek, volat 777 285 
444.

Měsíc – vhodný k pozorování 3., 4., 10. 
a 11. dubna. První čtvrť 1. dubna, úplněk 
8. dubna, poslední čtvrť 14. dubna a nov 
23. dubna.

Planety – Na večerní obloze pouze 
Venuše. Mars, Jupiter a Saturn na ranní 
obloze. Merkur, Uran a Neptun nepozo-
rovatelný.
Ostatní objekty – Ke galaxiím ze sou-
hvězdí Panny se přidají galaxie M81 
a M82 z Velké medvědice a M51 z Ho-
nicích psů, všechny poblíž Velkého vozu. 

František Lomoz



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
dlouho jsem přemýšlela, jak pojmout úvod mé stránky v dubnové Radnici, díky koronaviru zažíváme situaci, 
která je pro nás všechny nová a obtížná, situaci velkých omezení, obrovské mediální kampaně s méně či více 
pravdivými informacemi atd. Co z toho všeho pro nás vyplývá, respektujme nařízení, nešiřme paniku, dodr-
žujme hygienu a hlavně buďme optimisté. K tomu bych ráda přispěla i „malými“ úspěchy Sdružení – úspěšný 
projekt pasportů a strategických dokumentů a Toulavy – nový propagační materiál Sedlčanské výhledy.

Žádost o dotaci 
na tyto dokumen-
ty jsme podávali 

již v roce 2018, žádost nám zpracováva-
la odborná firma, bohužel jsme neuspěli. 
V roce 2019 byla vypsána Ministerstvem 
práce a sociálních věcí (MPSV) výzva znovu. 
S kolegyní jsme se rozhodly, že celou žádost 
zpracujeme samy, byla to pro nás velká vý-
zva, protože v této oblasti jsme ještě žád-
ný projekt nezpracovávaly. ☺ Celkem bylo 
podáno 268 žádostí, podpořeno bylo 59 žá-
dostí, nepodpořeno 209, naše žádost byla 
ohodnocena 90,63 body, pro mě a kolegyni 
velká radost. 

Nový propagační materiál 
připravila turistická oblast Tou-
lava  pro turisty na Sedlčansku 
v rámci produktů Toulky Toula-

vou, který je spolufinancován Sdružením obcí Sedlčanska. Jedna část 
tak turisty seznámí se zajímavostmi na Sedlčansku, jako jsou výlety 
v okolí Sedlčanských obcí a především rozhledny a vyhlídky. Druhá 
část materiálu ukazuje více než 100 turistických cílů v celé Toulavě.

Materiál nebude k dostání jen na obcích. Hlavním cílem je roz-
vézt ho mezi všechny ubytovatele na Sedlčansku a mezi restaura-
ce, které navštěvují turisté na svých toulkách Sedlčanskem. Pros-
tě tak, aby každý, kdo k nám zavítá poznal, že je na Sedlčansku 
a v Toulavě, kterou kromě Sedlčanska tvoří dalších šest mikroregi-
onů.

Každý ubytovatel/restaurace dostane na materiál i stojánek 
s logem Toulavy. Jejich distribuce by měla začít v brzkých měsících. 
V Toulavě jsme právě aktualizovali přehled všech ubytovatelů a re-
staurací, podle kterého budeme materiály dodávat. Samozřejmě 

vzniká i řada nových zařízení, 
nebo jsme některé mohli pře-
hlédnout, proto budeme rádi, 
pokud provozujete penzion nebo 
hotel a v blízkých měsících se na 
vás nedostane, když nás kontak-
tujete na info@toulava.cz.

V důsledku šířící se pandemie 
bude turistická sezóna v letoš-
ním roce značně těžká. Proto 
bychom chtěli být připraveni 
a až se situace uklidní, posílit 
propagaci cestovního ruchu 
v Toulavě i na Sedlčansku.

Závěrem nám všem přeji pevné zdraví a těším se na vás v dalším čísle. Štěpánka Barešová  ☺

STRATEGICKÉ DOKUMENTY PRO OBCE SDRUŽENÍ OBCÍ 
SEDLČANSKA KA 

SEDLČANSKÉ VÝHLEDY

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

Nyní konkrétně jaké dokumenty vzniknou 
a pro jaké obce.

Pasport veřejného osvětlení 12 obcí: 
Dublovice, Jesenice, Kňovice, Krásná Hora 
nad Vlt., Křepenice, Nalžovice, Nedrahovi-
ce, Osečany, Příčovy, Radíč, Solenice, Štět-
kovice,

Pasport dopravního značení 6 obcí: 
Křepenice, Prosenická Lhota, Kosova Hora, 
Krásná Hora nad Vlt., Nalžovice, Milešov, 
Pasport hřbitova 4 obce: Nalžovice, Jeseni-
ce, Krásná Hora nad Vlt., Počepice.

Pasport dešťové kanalizace 1 obec: 
Příčovy, Pasport zeleně 1 obec: Petrovi-
ce, Pasport splaškové kanalizace 1 obec: 

Solenice, Pasport vodovodu obec: Sole-
nice, Koncepce krizového řízení 2 obce: 
Solenice a Nedrahovice.

Význam těchto dokumentů pro obce: 
nutná příloha k Žádosti o dotace, zmapová-
ní stávajícího stavu, podklad pro vypracová-
ní projektové dokumentace atd.

Část dokumentů budou vytvářet odbor-
né externí firmy a část dokumentů budeme 
zpracovávat ve Sdružení. 

Celkové náklady projektu jsou ve 
výši 3.026.219,52 Kč, dotace ve výši 
2.874.908,27 Kč, 151.310,98 Kč jsou vlast-
ní náklady žadatele, o které se podělí obce 
zapojené v projektu.



ŠKOLSTVÍ / RŮZNÉ

Je 16. března 2020 16.hodin a skoro 16 
stupňů Celsia a při pohledu z okna těžko 
uvěřit, že letošní jaro je jiné než předchozí. 
Svítí slunce,kvetou krokusy, tráva je krásně 
zelená, jen kolem a okolo nás cítíme zvlášt-
ní klid. Probudili jsme se do 1. dne karanté-
ny České republiky.

Dle informací médií (ze všech světových 
stran) postupuje infekce koronavirem, rozu-
mím obavám lidí z něčeho, co nevidí, neslyší 
a nemůžou si na to sáhnout, proto se poku-
sím sdělit pár faktických poznámek.

Vir (z latinského Virus) - jed , je drobný 
vnitrobuněčný cizopasník. Patří mezi tzv. 
nebuněčné organismy. Pro viry je charakte-
ristické , že nerostou, nedělí se a ani nejsou 
schopné vyrábět  bez cizí pomoci energii 
nebo si vytvářet vlastní bílkoviny.

Žádné virové onemocnění nelze léčit an-
tibiotiky.

JARO S VIREM

Důvodem podávání antibiotik u těchto 
onemocnění je předcházení následných, 
tzv. superinfekcí, tedy infekcí způsobených 
bakteriemi, které s odstupem několika dní 
napadnou předchozím virovým onemocně-
ním oslabený organismus.

Zdroj – Wikipedie

Onemocnění COVID – 19 má typické pří-
znaky

1. horečka
2. suchý, dráždivý kašel
3. únava
4. dušnost
5. bolest v krku
6. bolest hlavy
7. bolest svalů, kloubů,
Naopak vzácnými příznaky jsou rýma 

a kýchání.
Zdroj - WHO

Jak s virem bojovat?
Máme dvě cesty: 
1. izolace, karanténa, omezení kontaktu 

mezi osobami
2. individuální ochrana – roušky, respirá-

tory atd.
Jak vidíme dnes, (a doufám, že až budete 

číst tento článek, bude situace jiná – lepší) 
nejsou tyto cesty přímé, rovné, široké ale 
naopak křivolaké, s výmoly a serpentinami.

Máme i třetí cestu boje s virem a to je 
normální lidská ohleduplnost, sounáleži-
tost, empatie, úcta k jiným, respekt, pomoc.

1. a 2. cesta jsou podmínkami k úspěchu, 
3. cesta je však základním kamenem k pře-
konání nepřítele, kterého nevidíme, ale je 
okolo nás.

Přeji Vám mnoho sil v těchto dnech a týd-
nech, přeji Vám lepší jaro v roce 2021.

MUDr. Karel Marek

DALŠÍ ÚŽASNÝ ÚSPĚCH STUDENTŮ ČTVRTÉHO ROČNÍKU
OBCHODNÍ AKADEMIE

Po obrovském úspěchu studentů čtvrtého ročníku obchodní 
akademie na soutěži MÁ DÁTI DAL  ve Znojmě, kde Lukáš Dřevojan 
skončil na úžasném druhém a Petr-Jan Matuška na devatenáctém 
místě, byli naši studenti úspěšní i na soutěži „Účetní tým 2020“. 

Tuto soutěž pořádala v únoru Soukromá vysoká škola ekonomic-
ká Znojmo pro studenty čtvrtých  ročníků. Naši školu reprezento-
vali Lukáš Dřevojan, Petr-Jan Matuška a Tomáš Svoboda. 

Na začátku měsíce proběhla čtyři základní kola. Naši studenti 
své základní kolo suverénně vyhráli. Dosáhli dokonce nejvyššího 
bodového ocenění ze všech čtyř základních kol. Soutěže se zúčast-
nilo celkem padesát dva týmů z celé republiky. Dvanáct nejlep-
ších týmů pak postoupilo do velkého finále. To se konalo v Praze 
28. února. První část, tj. případovou studii, kluci zvládli v obrovské 
konkurenci výborně a skončili o jeden bod za nejlepším týmem. 
Deset nejlepších týmů dále postoupilo do semifinále. Kluci své 
semifinále s přehledem vyhráli a postoupili mezi šest nejlepších 
účetních týmů v republice. Velké finále – soutěž „Riskuj“ – bylo 
velmi náročné, vyrovnané a navíc probíhalo za přihlížení všech do-
provázejících učitelů účetnictví. Kluci možná i díky velké nervozitě 
nakonec skončili na čtvrtém místě. V konkurenci velkých obchod-
ních akademií se jedná o obrovský úspěch. Moc děkujeme.          

                                                                Marie Doležalová (GaSOŠE)



PŘEKLÁDACÍ STANICE ODPADŮ BUDE 
OD DUBNA DO KONCE ZÁŘÍ 
OTEVŘENA OPĚT I V SOBOTU

TECHNICKÉ SLUŽBY SEDLČANY

Překládací stanice odpadů v areálu bývalé skládky v Kosově Hoře 
se stala významnou součástí nakládání s odpady v regionu. Ročně 
přes ni projde tisíce tun komunálních i tříděných odpadů. Areál je 
v provozu pro širokou veřejnost i firmy. Překladiště je otevřeno ka-
ždý pracovní den od 6.30 do 15-ti hodin s pauzou na oběd mezi 10. 
a 11. hodinou. Každé pondělí a středu je otevřeno až do 16.30. 
Od 4. dubna 2020 zde zahajujeme opět i sobotní provoz od 8 do 
11 hod. Kompletní provozní dobu naleznete na stránce www.ts.
sedlcany.cz v sekci skládka Kosova Hora, Překládací stanice.

Rozsah odebíraných odpadů je zhruba stejný jako za provo-
zu skládky. Tedy směsný komunální odpad, autoplasty, autoskla, 
nábytek, lina, koberce, stavební odpady a další. Celkem se jedná 
o padesát druhů odpadů. Za odpady určené ke skládkování ob-
čané i firmy samozřejmě zaplatí. Dále je možné zde bezplatně 
odevzdat vytříděné papírové, plastové a kovové odpady. Plastové 
a papírové odpady pocházející z podnikatelské činnosti jsou také 
zpoplatněny. Nejsou zde přijímány elektrospotřebiče ani nebez-
pečné odpady. Tyto odpady přijme Sběrný dvůr Sedlčany v ulici 
Karla Hynka Máchy 651 (areál Sedlčanských technických služeb, 
s.r.o.). Zde je možné se informovat, jaké odpady jsou zpoplatněné 
a které lze ve sběrném dvoře v Sedlčanech odevzdat zdarma.

Přes velikonoční svátky bude mít Překládací stanice odpadů 
v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora i Sběrný dvůr v Sedlča-
nech zavřeno. Jedná se o tyto dny: 10., 11. a 13. dubna. Stejně tak 
tomu bude i 1. a 2. května a 8. a 9. května.

Městský úřad Sedlčany ve spolupráci se Sedlčanskými technic-
kými službami bude do jednotlivých lokalit města rozmisťovat 
kontejnery na jarní úklid zahrad. Kontejnery jsou určeny výhradně 
na odpad ze zahrad – listí, trávu a především větve. Kontejnery 
budou přistaveny vždy během dne v den přistavení a odvezeny 
dopoledne v den odvozu. S likvidací dalších odpadů Vám ochotně 
poradí na tel. čísle 318 821 753.

Ukládání jiných odpadů (komunální, separované či nebezpeč-
né) je zakázáno.

KONTEJNERY 
NA JARNÍ ÚKLID ZAHRAD

30. 3.2020                                                                                                                               
– Vítěžská, Etropolská, Konečná, Průběžná                                                                                            
31. 3. 2020  
– Na Vyhlídce, Zberazská, Lhotecká                                                                                                       
1. 4. 2020                                                                                                                              
– Pod Potoky, Jateční, Lidická, autobusový dopravní terminál, Žiž-
kova, Nademlýnská                                         
2. 4. 2020
– Příční, Novoměstská, Novoměstské náměstí, Husova, Sukovo ná-
městí, Pod Hřbitovem, U Háječku    
3. 4. 2020
– U Kulturního domu, Zahradní, Švermova, parkoviště před KDJS, 
chodníky Havlíčkova ul.                
6. 4. 2020                                                                                                                               
– Náměstí T. G. M., Tyršova, Růžová, sídliště Za Nemocnicí                                                                  
7. 4. 2020                                                                                                                              
– Na Severním sídlišti, U Školky, Příčovská, Šafaříkova                                                                          
8. 4. 2020
– Pod Pilami, Na Potůčku, P. Bezruče, Příkrá                                                                                           
9. 4. 2020                                                                                                                              
– Jižní sídliště, Sokolovská, Víta Nejedlého, Dělnická                                                                             
14. 4. 2020
– Olbrachtova, Podélná, Západní sídliště                                                                                                   
15. 4. 2020
- Seifertova, Pod Cihelným vrchem, Jižní Svah, Ke Hvězdárně                                                                
16. 4. 2020 
– Na Potůčku (u Bejšovce), parkoviště u Vyšehradu, Luční, parko-
viště pod mostem do Luční ul., Komenského náměstí, parkoviště 
za GOA, Kpt. Jaroše                                                                             
17. 4. 2020 
– Baxova, Prim. Kareše, Děkana Bučila, Potoční, pěší propojení 
z ulice Nádražní do ulice Na Vyhlídce kolem prodejny zahradní 
techniky, Na Stínadlech, Kňovická, Hasičská                                                    
20. 4. 2020                                                                                                                                      
– Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Strojírenská, Ke Strosu, Ke Kar-
tografii                                               
21. 4. 2020 
- K. H. Máchy, K Cihelně, Sadová, Podsadová, parkoviště u Taveren, 
komunikace k loděnici                 
22. 4. 2020
- parkoviště I. Panelák, kolem Pizzerie, osady                                                                                               
23. 4. 2020
- parkoviště II. a III. Panelák, parkoviště před kinem, osady                                                                        
24. 4. 2020                                                                                                                                 
- parkoviště 28. října, Kodicilova ulice, osady                                                                                                                          
27. 4. 2020
– Červený Hrádek, osady                                                                                                                              
28. – 30. 4. 2020
- Osady

Během měsíce března a dubna budou Sedlčanské technické 
služby, s.r.o. uklízet ulice a veřejná místa v Sedlčanech zametacím 
strojem. 

Prosíme, věnujte pozornost tomu, kdy se bude zametat Vaše uli-
ce a včas přeparkujte Váš vůz. Úklid ulic od štěrku a smetků bude 
probíhat vždy od 6 do 15h. V ulici, kde bude probíhat zametaní 
nesmí od 6 hod. stát žádné auto. Přeparkováním auta do již vyčiš-
těné ulice nebo na jiná místa se vyhnete zbytečným komplikacím 
spojeným s odtahem Vašeho vozu.

ROZPIS ZAMETÁNÍ ULIC - 2020



VÝROČÍ 

HLEDÁME KOLEGY A KOLEGYNĚ
PRO ROZJEZD NOVÝCH PROJEKTŮ 
DO VÝROBY VE VOTICÍCH

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA:

• Tel. 317 079 800 / 725 500 440

• prace@nvisioncz.com

• www.pracevotice.cz

INZERCE

C Z E C H  R E P U B L I C

ANTONÍN KRATOCHVÍL (* 16. dubna 1890  
- † 30. dubna 1967) 
Pedagog (ředitel měšťanské školy), redak-
tor, vlastivědný pracovník, kronikář, správce 
městského muzea. Stal se jedním ze zakla-
datelů časopisu Ohníčky mládí, určeného 
pro školní mládež sedlčanského politického 
okresu. Spolupracoval též s redakcí Rolnic-
kých listů, v nichž na pokračování uveřej-
ňoval „Dějiny města Sedlčan“. Byl členem 
výboru sedlčanského Sokola a stal se před-
sedou Krajinského spolku učitelstva měš-
ťanských škol v Sedlčanech.

ANNA MRSKOŠOVÁ (* 5. června 1893  - 
† 29. dubna 1960)
Narodila se v Sedlčanech v rolnicko – živ-
nostnické rodině. Po absolvování hospo-
dyňské a obchodní školy pracovala jako 
účetní v Sedlčanech, ovládala několik ja-
zyků. V době existence samostatného Čes-
koslovenska byla aktivní činnou političkou 
agrární strany, za kterou byla od roku 1934 
poslankyní NS. Věnovala se také ženské 
otázce - působila v řadě mezinárodních or-
ganizací, které se zaměřovaly na práva žen. 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ROCE 2020 – II. Q
V roce 1945 vstoupila do KSČ a v letech 
1948 – 1953 byla poslankyní Národního 
shromáždění.

KAREL MAREŠ TOMAN (* 3. listopadu 
1898  - † 18. června 1960)
Brigádní generál, vojenský pilot, 1. velitel 

311. československé bombardovací perutě 
RAF.
Narodil se v Táboře. Za 1. světové války bo-
joval v legiích v Itálii. Na začátku 2. světové 
války s pomocí odbojové skupiny Tři krá-
lové tajně odjel ze země a vstoupil do čs. 
zahraniční armády. V létě 1940 přišel do 
Anglie a stal se velitelem nově vzniklé 311. 
čs. bombardovací perutě RAF. V srpnu 1942 
byl převelen do SSSR. Do vlasti se vrátil 
v únoru 1946. Obdržel mnoho vyznamená-
ní, mj. Československou medaili Vítězství, 
Československý válečný kříž 1914–1918 
nebo Záslužný letecký kříž. V souvislosti 
s vykonstruovaným procesem s generálem 
Heliodorem Píkou byl zadržen ve vyšetřo-
vací vazbě, roku 1949 odešel do výslužby. 
O další rok později byl rozkazem ministra 
Čepičky degradován z generála na vojína 
a byl i s rodinou vystěhován z Prahy. Závěr 
života strávil v Kosově Hoře, kde je po něm 
pojmenován park a kde mu byla odhalena 
pamětní deska. V roce 1990 byl preziden-
tem Václavem Havlem rehabilitován a byla 
mu in memoriam vrácena hodnost brigád-
ního generála.



PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY

Projekt řeší:
Úpravu části pozemku 

tzv. Pískovny v Příkré ulici 
u 2.ZŠ Propojení a vybave-
ní tohoto pozemku herními 
prvky, lavičkami, odpadko-
vými koši. 

Pozemek je využíván pře-
vážně dětmi ze školní dru-
žiny 2. ZŠ Propojení, občas 
dětmi ze školky. Proto se na zpracování projektu podílely i vycho-
vatelky školní družiny. Celý využívaný pozemek není možné upra-
vit, protože část pozemku je ve vlastnictví církve a není možno 
ji do projektu zahrnout.

Pokud bude po-
zemek upraven 
a vybaven, bude ho 
moci užívat i širší 
dětská veřejnost, 
nebude nadále hyz-
dit centrum města. 
V blízkém okolí jsou 
hřiště pouze pro 
malé děti, hřiště 
pro školáky u ZUŠ 
v Šafaříkově ulici je 

v době školního volna veřejnosti uzavřené, jinak kapacitně nedo-
stačující. Rozpočet na herní prvky, úpravu terénu a dopadové plo-
chy je 445 000Kč včetně DPH.

PROJEKT 
„ÚPRAVA A VYBAVENÍ PÍSKOVNY“

LAVIČKY PRO OBNOVENOU ODDECHOVOU ZAHRADU
A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SOKOLOVSKÁ 580

Díky pilotnímu ročníku participativního rozpočtu města byla 
obnovena zahrada a dětské hřiště v prostorách před Centrem Pe-
trklíč. Otevřela se tak možnost jak návštěvníkům centra, tak široké 
veřejnosti – zejména obyvatelům okolní zástavby – k trávení volné-
ho času v klidném prostředí vzrostlé zeleně. 

 Herní prvky ve špatném technickém stavu byly nahrazeny nový-
mi, odpovídajícími bezpečnostním požadavkům. Děti zde najdou 
novou skluzavku, vahadlovou houpačku, pružinovou houpačku, 
domeček, a kreslící tabule. Pro každodenní dostupnost hřiště byla 
zpevněna cesta k zadnímu vchodu z ulice Víta Nejedlého. Tím je 
zajištěn přístup na hřiště i po 17 hodině ve všedních dnech a po 
celý den o víkendech. 

V nově zbudovaném altánu však chybí posezení. Původní lavičky 
z mobiliáře bývalých jeslí jsou ve špatném technickém stavu. Od-
padkový koš odolný povětrnostním podmínkám a dešti zcela chy-
bí. V rámci rozpočtu letošního roku bychom chtěli zahradu opatřit 

lavičkami, posezením do altánu, odpadkovým košem a venkovními 
truhlíky. 

Fotodokumentace zamýšlených prvků: Sestava do altánu, 
2x venkovní lavička, koš, 3x truhlík.

Revitalizace „malého parku před Žabkou“ přispěje ke zpříjemně-
ní prostředí Severního sídliště.

Zeleň v parku
• Obnova a zmlazení stávajících dřevin
• Odstranění starých křovin
• Výsadba květin, okrasných keřů
• Kultivace trávníkových ploch
Technická část
• Nové obruby a povrchy chodníků
• Renovace laviček
• Odpadkové koše
• Veřejné osvětlení

REVITALIZACE PARKU SEVERNÍ SÍDLIŠTĚ

Nápady pro Sedlčany postoupil do své další fáze. V pondělí 
3. března 2020 se konala v Kulturním domě Josefa Suka v Sedl-
čanech veřejná prezentace postoupivších projektů. V rámci této 
prezentace předkladatelé své projekty představili a odpověděli 
na případné dotazy občanů. Nyní Vám představujeme projekty 
ve zkrácené formě. S kompletními projekty se můžete seznámit 
osobně na recepci městského úřadu, nebo v Turistickém infor-
mačním centru v Sedlčanech. Pokud preferujete elektronickou 
formu, je možné si projekty prohlédnout na webových stránkách 

města Sedlčany (mesto-sedlcany.cz -> Město -> Participativní roz-
počet města Sedlčany 2020 - Nápady pro Sedlčany), případně je 
lze zhlédnout na Facebookovém profilu města (https://www.face-
book.com/mestoSedlcany).

Další fází bude vlastní hlasování o projektech. To proběhne od 
4. do 15. května 2020. Hlasovat bude možno, stejně jako v loň-
ském roce, dvěma způsoby. Osobně v provozní době na Turistic-
kém informačním centru Sedlčany a formou SMS. Bližší informace 
o SMS hlasování přineseme příště.



VETERÁN KLUB SEDLČANY ZVE NA BURZY SPOJENÉ SE SOUTĚŽÍ


