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PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Sportování se pomalu vrací do normálu. V Sedlčanech můžete využít například sportovní areál v Luční ulici
či si zahrát beach-volejbal v ulici Pod Potoky. Sportovní areály Sedlčany již otevřely hřiště s umělou trávou
i Sokolovnu.
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MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího měsíce
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma
do každé schránky zajišťuje Česká
pošta, s.p.
V případě nedodání zpravodaje se
obraťte na Českou poštu Sedlčany
(tel. 9542 26401).

SLOVO STAROSTY
Ekonomické dopady koronavirové krize na rozpočet města
nabývají konkrétních rozměrů. Ve schváleném rozpočtu města
na rok 2020 jsou plánovány výnosy daní dle předpokladu Ministerstva financí České republiky (MFČR) ze závěru roku 2019 ve
výši 123,65 mil. Kč. Současná predikce MFČR hovoří cirka o 15 %
propadu na částku 104,65 mil. Kč, tj. pokles o 19 mil. Kč. Odhad
České spořitelny, a.s. je ještě pesimističtější. Ten předpokládá pokles výnosu daní o 20 %, což je o necelých 25 mil. Kč. Predikce
společnosti CITYfinance (finanční poradenství pro obce) předpokládá pokles dokonce o 23 %, tj. o částku necelých 28 mil. Kč. Tyto
prognózy nám vyrážejí dech a jestliže jsme plánovali v upraveném
rozpočtu města z 9. 3. 2020 výdaje na investice, stavební úpravy, opravy a údržbu majetku
města ve výši 20,311 mil. Kč, tak lze dodat pouze jedno, finanční prostředky neumožní pro
nejbližší budoucnost žádné investiční akce.
Do této katastrofální situace přišla další rána v podobě sdělení Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu (ŘO IROP) o krácení dotace projektu Modernizace přestupního
terminálu o 25 %. Místo předpokládaných 45 mil. Kč jsme obdrželi 33,750 mil. Kč. Samozřejmě jsme proti tomuto rozhodnutí podali odvolání s patřičným právním odůvodněním a čekáme na stanovisko ŘO IROP. Pokud bychom neuspěli, budeme se odvolávat k nadřízenému
orgánu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Díky výše uvedeným komplikacím dokážeme splatit pouhých 36 mil. Kč z úvěru ve výši
61 mil. Kč, který je splatný do 30. 6. 2020 a byl přijat v minulosti za účelem financování rekonstrukce autobusového nádraží. Abychom se s touto nepříznivou situací dokázali vyrovnat,
bude Rada města předkládat zastupitelstvu návrh na schválení nového úvěru ve výši 25 mil.
Kč, který musíme použít na splacení stávajícího úvěru. Bohužel toto rozhodnutí nepříznivě
ovlivní rozpočty města na další dva až tři roky. Jiná možnost ale není a čekají nás hubené roky
s řadou úsporných opatření na všech frontách. Doufám, že brzy nastane oživení ekonomiky
a daňové příjmy se budou vracet do úrovně před koronavirovou krizí.
Závěrem mi dovolte, abych opět poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na boji s pandemií, ať v rámci svého povolání, nebo jako dobrovolníci. Sedlčany tuto vlnu
zvládly velmi dobře a v průběhu nouzového stavu byly evidovány pouze čtyři osoby s trvalým
bydlištěm v našem městě s onemocněním Covid-19. Děkuji i všem občanům za trpělivost
a porozumění se kterým všechna omezení snášeli a doposud snášejí.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

Současná platná legislativní opatření
NEUMOŽŇUJÍ městu Sedlčany ZORGANIZOVAT
letošní Městské slavnosti Rosa.

Rok 2020 bude prvním rokem v novodobé historii města po roce 1989, kdy se nebudou
konat tradiční Městské slavnosti ROSA. I když dochází k postupnému rozvolňování krizových opatření, na červen jsou stále předpokládány kulturní, sportovní a společenské akce
s omezenou účastí osob. Díky těmto nařízením není možné pořádat akce, kterých se zúčastní několik tisíc návštěvníků a konání slavností ROSA proto není možné. Pevně věříme,
že ROSA 2021 proběhne v příštím roce v obvyklém rozsahu.

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 1900 Kč
1/2 str. – 3200 Kč
celá strana – 4900 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel
neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel.: 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 5.6.2020

K 75. ukončení války položili starosta města Sedlčany Ing. Miroslav Hölzel a místostarosta
Mgr. Zdeněk Šimeček věnce. Vzhledem k nynější situaci se žádná pietní akce nekonala.
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ÚTVAR VEDENÍ MĚSTA SEDLČANY
Organizační řád města Sedlčany jako základní interní předpis, mimo jiné, definuje
strukturu útvarů, odborů, ale i organizačních
složek a orgánů města Sedlčany, rozdělení kompetencí a vzájemné vazby mezi nimi.
Organizační řád města Sedlčany (dále též
„Předpis“) v sobě zahrnuje jednak orgány
samosprávy (např. Zastupitelstvo města Sedlčany, Rada města Sedlčany, Městská policie
Sedlčany), dále organizační složky bez právní
subjektivity (Pečovatelská služba Sedlčany;
Správa budov a zařízení města Sedlčany), tak
všechny útvary Městského úřadu Sedlčany.
Postupně, v předchozích vydáních periodika Radnice, byli čtenáři seznámeni se
samosprávnými vrcholovými orgány města,
a to především spektrem jejich kompetencí.
Uvedený Předpis pod Městským úřadem
Sedlčany strukturalizuje základní výkonný
orgán, kterým město Sedlčany vykonává
svoji působnost a který stojí v pomyslné hierarchii útvarů na samém vrcholu základních
strukturálních jednotek, nese název „Útvar
vedení města Sedlčany“. Tento se dále skládá z tzv. „Vedení města Sedlčany“ (Kancelář
starosty, Kancelář místostarosty a tajemníka
Městského úřadu Sedlčany), z útvaru „Vedení Městského úřadu Sedlčany“, kam zahrnujeme „Oddělení technické podpory“, „Úsek
asistenční služby, programová a projektová
řešení“ a „Úsek personální a interní kontroly“.
Na tomto místě je potřebné připomenout,
že Městský úřad Sedlčany je dále strukturován do jednotlivých Odborů působnosti
(v současné době se jedná o jedenáct samostatných Odborů). V administrativní budově
I. (náměstí T. G. Masaryka č. p. 32), kde jsou
dislokována pracoviště Útvaru vedení města
Sedlčany, se dále nacházejí pracoviště Odboru ekonomického, Odboru majetku a základní
pracoviště Odboru sociálních věcí; v administrativní budově II. (náměstí T. G. Masaryka
č. p. 34) je dislokováno pracoviště Odboru výstavby a územního plánování, Odboru životního prostředí, Odboru obecní živnostenský
úřad, Odboru investic a Odboru školství a památkové péče. V administrativní budově III.
(Nádražní č. p. 336) je dislokováno pracoviště Odboru dopravy a silničního hospodářství
a základní pracoviště Odboru vnitřních věcí
a Odboru krizového řízení.
V čele Útvaru vedení města Sedlčany stojí
se všemi svými kompetencemi starosta města, který v tomto ohledu ve výkonu funkce
zastupuje obec navenek a plní další záležitosti založené legislativou, schválené úkoly
Zastupitelstvem města Sedlčany, vlastní úkoly
a možná očekávání veřejnosti i další, o čemž
bylo již dříve podrobněji psáno.

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo města může zvolit více místostarostů
a svěřit jim některé úkoly. V našem případě
má město pouze jednoho místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává
funkci. Starosta spolu s místostarostou podepisují právní předpisy obce.
Kromě kompetencí starosty, případně místostarosty do tohoto Útvaru náleží i výkon
kompetencí tajemníka. V obcích s pověřeným
obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností (město Sedlčany) se zřizuje funkce
tajemníka ze zákona. Tajemník je zaměstnancem města. Ostatní menší obce mohou zřídit
funkci tajemníka obecního úřadu. Tajemník je
odpovědný za plnění úkolů městského úřadu
v samostatné působnosti i přenesené působnosti, a to starostovi města, nikoli radě nebo
zastupitelstvu.
Není-li zřízena funkce tajemníka nebo
není-li tajemník úřadu ustanoven, plní jeho
úkoly starosta.
Tajemník především zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou
zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu obce, plní úkoly uložené zastupitelstvem,
radou nebo starostou. Podle zvláštních právních předpisů stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu. Dále plní
úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele
podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu.
Rovněž například vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád úřadu a další vnitřní
směrnice úřadu, nevydává-li je rada. Tajemník úřadu se zúčastňuje zasedání Zastupitelstva města Sedlčany a jednání Rady města
Sedlčany s hlasem poradním.
Samostatnou strukturální jednotkou spadající pod kompetence tajemníka je Oddělení technické podpory. Toto zejména zajišťuje
funkcionalitu všech informačních systémů
a vhodné technické prostředky na podporu
všech úředních a dalších podpůrných výkonů. Náleží sem sestavení a správa vnitřní
datové sítě, rozhodování o skladbě počítačových systémů, zajištění vhodných sestav
periférií pro žádané výkony a jejich optimalizace, definuje přístupová práva do využívání jednotlivých programů instalovaných
v počítačových jednotkách i na základním
úložišti v síti, zajišťuje bezproblémové přístupy do centrálních systémů k výměně, sdílení
a ukládání dat, podílí se na zpracování úkolů
vyplývajících ze státní správy a samosprávy
(například zpracování dat při volbách), řeší
údržbu sítě, výměnu prvků a její rozvoj, připravuje výběrová řízení na nové systémy

programového a dalšího technického vybavení, nastavuje podporu pro systémy řízení,
automatické prvky kontrolní činnosti, řeší
likvidaci dat a jiné. Činnost Oddělení technické podpory přesahuje hranice Městského úřadu Sedlčany, a to o technickou péči
a podporu pracoviště spisovny (není sjednána externě), Pečovatelské služby Sedlčany, Správy budov a zařízení města Sedlčany
a Městské policie Sedlčany.
Kompetence Úseku asistenční služby, programová a projektová řešení jsou k dispozici
na využití především výkonným orgánům
města, tj. Radě města Sedlčany a starostovi
města. Záležitost v našich podmínkách v podstatě znamená ustanovení skupiny odpovědných specialistů napříč jednotlivými Odbory
na Městském úřadu Sedlčany, kteří jsou nositeli potřebných a žádaných znalostí o správném řízení projektů, projekty zpracovávají
nebo vytvářejí, poskytují poradenství, rozhodují o způsobu řízení konkrétního projektu
v souladu se standardy či se podílejí na zajištění dotačních titulů při zpracování žádostí
o podporu nebo naopak vyřizují žádosti o finanční podporu subjektům ze zdrojů rozpočtu města Sedlčany, připravují podmínky dotací a veřejnoprávní smluvní ujednání.
Předpisem je rovněž definován Úsek
personální a interní kontroly. Při nárocích,
které jsou kladeny na proces přijímání zaměstnanců a jejich udržitelnosti na pozici
úředníka územně samosprávného celku
a které jsou především definovány zákonem
o úřednících, případně na pracovníka, který
není zařazen na pozici úředníka, se jedná
o zcela nezbytný útvar. Výkon zajištění výběrových řízení, odpovědný výběr vhodného
a dostatečně kvalifikovaného zaměstnance,
zajištění výkonu pracovně lékařské služby,
realizace smluvního ujednání (zajištění uzavření pracovněprávního vztahu, případně
vztahu obdobného), zajištění a uzavření dalších nezbytných smluvních ujednání, jako je
dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda
o výkonu práce přesčas a pracovní pohotovosti, zajištění vstupních a periodických
školení bezpečnosti práce, požární ochrany
a školení referentských vozidel, zatřídění
pracovníků a zajištění všech rozhodných
a potřebných pracovních podmínek, pomůcek a další. Zvláštní náplní tohoto útvaru je
kontrolní činnost. Vyjma běžné kontrolní
činnosti vedoucích útvarů je činnost interní
kontroly organizována do pracovních skupin
ustanovených ad hoc. Podstatným očekáváním na tomto Úseku je především výkon
zajištění rovnováhy mezi stavem žádoucím
a skutečným. Každý cílový proces, kterým
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je samozřejmě například kontrola hospodaření, kontrola docházky, kontrola množství
a kvality výkonů, monitoring denní činnosti, chybovosti, včasnosti plnění úkolů a další, je v samé podstatě podmíněn kontrolou
směřující k zjištění a odstranění rozdílů mezi
skutečností a stavem žádoucím. V současné
době role kontroly a kontrolních mechanismů získává své hlubší opodstatnění, le-

gislativně se významně posílila a bude zřejmě posilovat i nadále. Na důležitosti nabývá
nejen následná kontrola a interní audit, ale
především forma předběžné a průběžné kontroly, které jsou jednoznačně definovány zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě.
Nakonec je vhodné alespoň stručně poznamenat, že aby organizace řízení dobře fungovala a jednotlivá nabízená řešení náležela

do prostředí vysoké právní jistoty, je žádoucí a vhodné při potřebě detailních právních
aspektů řízení tohoto organismu a způsobů
přijímaných řešení to, aby Útvar vedení města Sedlčany dobře spolupracoval se sjednaným externím právním zástupcem a jeho
služeb vhodně využíval, a to podle potřeb
a váhy řešené problematiky s minimalizací
nadbytečných nákladů. Ing. Vojtěch Hlaváček

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 38/2018-2022 DNE 22. DUBNA 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání
přijala soubor celkem 18 specifických usnesení, a to v následném členění jednotlivých
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 25. března 2020 (RM č. 37/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 38665/2018-2022);
přednesenou zprávu o stavu, výsledcích
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu
města Sedlčany na rok 2020 ve znění údajů
za uplynulé období kalendářního roku (I. – III.
/ 2020) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke
dni účetní závěrky 31. března 2020 ve výši
60.351,03 tis. Kč, což představuje 24,71 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března 2020 ve
výši 42.397,91 tis. Kč, což představuje 17,38
% schváleného předpokladu rozpočtu (RM
38-666/2018-2022);
zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Sedlčany
za uplynulé hospodářské období ode dne
1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019 se závěrečným výrokem auditora – bez výhrad, chyb
a nedostatků a dále doporučila její postoupení
k projednání Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany a následně Zastupitelstvu
města Sedlčany (RM 38-667/2018-2022);
zprávu o stavu prostředí a výkonu činnosti
orgánů města Sedlčany v době vyhlášeného
nouzového stavu a zprávu o činnosti Krizového štábu města Sedlčany, který se pravidelně
schází, nyní 1x za den od 31. března 2020.
Doposud je čerpání finančních prostředků
v souvislosti s nezbytnými náklady nouzového stavu vyčísleno částkou 213.648,- Kč (RM
38-668/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
s pozastavením realizace plánované investiční akce s názvem „Nová komunikace Na Morávce“ (položka uvedená v Příloze č. 1 schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 za

▪
▪

▪

▪

▪

částku 1.850,- tis. Kč) a akce s názvem „Školní
jídelna 2. základní školy, rekonstrukce prostor
výdeje jídla“ (položka uvedená na řádku 102
schváleného rozvrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 za částku 2.500,- tis. Kč), a to
s ohledem na soubor připravovaných úsporných opatření nad schváleným rozpočtem
roku 2020; (RM 38-669/2018-2022);
s podáním odůvodněných námitek proti
výsledku administrativního ověření Žádosti
o platbu dotace na vyhotovenou akci Modernizace přestupního terminálu Sedlčany, které
byly sestaveny především s využitím zákonných ustanovení procesu o zadávání veřejných zakázek (v souboru výroků usnesení RM
38-670/2018-2022);
s uzavřením „Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě č. 4121457157“ mezi městem Sedlčany, jako budoucím prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV
– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako
budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
prodej pozemku parc. č. 1175/2 a části pozemku parc. č. 1175/1 o celkové výměře cca 25 m2,
vše v k. ú. a obci Sedlčany (v ulici Švermova),
a to za účelem vybudování nové distribuční
trafostanice; po kolaudaci stavby je nutno záměr prodeje řádně zveřejnit a následně prodej
(Kupní smlouvu) schválit v Zastupitelstvu města Sedlčany (RM 38-671/2018-2022);
s použitím zdrojů Investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna 1. základní
školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany, na nákup nového elektrického kotle o objemu 250
l, model E-B-250/900 Clasio (Alba Hořovice)
za cenu 199.900,- Kč bez DPH (241.879,- Kč
s DPH), a to včetně montáže, dopravy a likvidace starého zařízení, podle nejvýhodnější obdržené nabídky (RM 38-680/2018-2022);
s provedením kamenických prací spojených
s demontáží masivních kusů rozměrů š. 300 x
v. 650 mm x 21 bm; parapetů s. 80 mm a kostek, doposud instalovaných na náměstí T. G.

▪

▪

▪

▪

Masaryka při parkovišti osobních vozidel v jižní
části náměstí, za nabídnutou cenu 81.090,57
tis. Kč s DPH a schvaluje provedení prací firmou PRŮMYSL KAMENE, a. s., se sídlem Čs. armády č. p. 1, 261 01 Příbram; IČO 46350888.
Bloky budou využity a instalovány při sportovní ploše v Luční ulici (RM 38-681/2018-2022);
s provedením inženýrsko-geologického průzkumu, který bude realizován na pozemcích
ve vlastnictví města Sedlčany, tj. parc. č. 133,
parc. č. 134, parc. č. 135, parc. č. 136 a parc.
č. 137 v k. ú. a obci Sedlčany, a to ve prospěch
žadatele, firmy GEFIRA stavby, s. r. o., se sídlem
Randova 3205/2, Praha 5; IČO 07300263 (RM
38-682/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyjádřila nesouhlas:
s výsledky administrativního ověření Žádosti o platbu, která je označena CZ.06.1.37/0.0
/0.0/16_029/0001869/2019/001/POST. Ověření bylo provedeno ŘO IROP, Centrem pro
regionální rozvoj České republiky, přičemž
jeho výsledkem je stanovení celkové částky
nevyplacené dotace ve výši 11.249.841,26 Kč
na akci Modernizace přestupního terminálu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM
38-670/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6008624/1 Třebnice u Sedlčan, kNN náves“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným, zastoupená na základě pověření č. POV/
OÚ/87/0005/2017 a městem Sedlčany, jako
povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví
města Sedlčany parc. č. 29, parc. č. 745/1,
parc. č. 758/1, parc. č. 758/2, parc. č. 781/1
a parc. č. st. 79 v k. ú. Třebnice u Sedlčan, obec
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování,
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj.
kabelového vedení NN, o celkové délce 384
bm, včetně 2 ks přípojkových pilířů a pojistkové skříně SS100. Věcné břemeno se zřizuje

▪

▪

▪

USNESENÍ / RŮZNÉ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 38/2018-2022 DNE 22. DUBNA 2020
za jednorázovou náhradu ve výši 117.200,- Kč
(včetně DPH); (RM 38-672/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“, mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupeným ředitelem Lesního závodu
Konopiště, jako obtíženým a městem Sedlčany, jako oprávněným, jejímž předmětem je
zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebných pozemcích, a to pro Vodojem Šiberna
a vodovodní potrubí Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany. Jedná se o pozemek parc.
č. 2405/6, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití jiná plocha, o výměře 703
m2 a část pozemku 2405/1, druhem pozemku lesní pozemek, způsobem ochrany LPF,
o výměře 80 m2, vše v k. ú. Benešov u Prahy,
ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. Věcné břemeno
v celkovém rozsahu 783 m2 se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 138.818,- Kč (bez
DPH); (RM 38-674/2018-2022);
přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č.
bytu 10/III. patro) v Domově s pečovatelskou
službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října
č. p. 173, který byl uvolněn po zemřelém uživateli, manželům, oba dosud trvale bytem
Sedlčany, Na Skalách (RM 38-675/2018-2022);
uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jed-

▪

▪

▪

notka č. 5/IV. patro), a to s žadatelkou, trvale
bytem Krnov, na dobu určitou, tj. ode dne
1. května 2020 do dne 31. července 2020
(RM 38-676/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (jedna
místnost v přízemí domu), a to se stávajícím
smluvním uživatelem, trvale bytem tamtéž.
Dosavadní smluvní vztah uzavřený na dobu
určitou končí ke dni 30. dubna 2020, a tudíž
se doba užívání (přístřeší) prodlužuje opět na
dobu určitou, a to ode dne 1. května 2020 do
dne 31. srpna 2020 (RM 38-677/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, projednat a v součinnosti se zástupci
Městského muzea Sedlčany vyhodnotit nabídku města Sedlčany na využití nebytových
prostor o celkové výměře 80 m2, které se nacházejí v objektu města Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, a to za účelem naplnění
záměru na využití prostor jako depozitáře
a badatelny Městského muzea Sedlčany (RM
38-673/2018-2022).
Rada města Sedlčany odmítla:
nabídku likvidátora Středního odborného
učiliště, o. p. s., v likvidaci, se sídlem Na Červeném Hrádku č. p. 766, 264 01 Sedlčany; IČO
25095544, na převzetí likvidačního zůstatku
vyčísleného ke dni 31. března 2020, který

▪

▪

▪

POZVÁNKA

na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat
v pondělí 8. června 2020 od 17:00 hodin
ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.
Výběr z návrhu Programu:
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM;
(interval dní 10. března 2020 – 8. června 2020);
▪ Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2019;
▪ Smlouva o přijetí úvěru;
▪ Participativní rozpočet města Sedlčany na rok 2020; informace o výsledcích hlasování občanů města Sedlčany a dalším postupu na realizaci projektů;
▪ Poskytnutí dotací žadatelům z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 s využitím
institutu veřejnoprávní smlouvy (podpora neziskových aktivit pro tvorbu občanské
společnosti);
▪ Dar města Sedlčany Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na
zakoupení chemického kontejneru;
▪ Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby
nočního klidu;
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany (soubor konečných řešení jednotlivých
žádostí a potřeb města);
▪ Pojmenování veřejných prostranství (park v Tyršově ulici; sportovní areál);
▪ Informace o plánovaných jednáních Rady města Sedlčany na 2. pololetí roku 2020.

se skládá z finančních prostředků subjektu
v likvidaci ve výši 92.000,- Kč a z movitého
majetku, který je uveden v zaslaném Přehledu majetku podle středisek, jehož pořizovací
cena byla 485.900,54 Kč (Příloha k tomuto
Usnesení č. j.: ST 8027/2020 ze dne 15. dubna
2020); nabídka byla vyhodnocena jako nevýhodná a zatěžující (RM 38-678/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit poskytnutí finančního daru ve výši 120.000,- Kč
z rozpočtu města Sedlčany roku 2020, a to za
účelem pořízení Chemického kontejneru, pro
zásahovou činnost jednotek požární ochrany
s přítomností nebezpečných látek, ve prospěch obdarovaného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor
Příbram, s dislokací techniky na stanici HZS
Příbram; IČO 70885371 (RM 38-679/20182022).

▪

HLASOVÁNÍ OBČANŮ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
O PROJEKTECH
PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU
Projekty města Sedlčany jsou v galerii projektů
- https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
galerie-projektu/QHxWv6ooehBsFVJ
- https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
galerie-projektu/lkYTGZwoLVwyaSF
Hlasování probíhá od 16. května na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.
cz/hlasovani nebo písemnou formou (vyplněný formulář zaslaný na adresu Úřadu
Středočeského kraje nebo odevzdaný na
podatelnu Krajského úřadu).
Hlasovat mohou pouze osoby s trvalým
bydlištěm na území Středočeského kraje
a starší 18 let. Hlasování je dávkově ověřováno a hlasující, kteří nesplní uvedené podmínky budou vyřazeni.
Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné
nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají
stejnou váhu a volič je může, ale nemusí
použít všechny. Díky větší paletě hlasů je
možné přesněji vyjádřit své preference,
a dosáhnout tak v hlasování takové shody,
která odráží zájem většiny hlasujících.

USNESENÍ / ŠKOLSTVÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 39/2018-2022 DNE 13. KVĚTNA 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 21 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 22. dubna
2020 (RM č. 38/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 39683/2018-2022);
III. zprávu o stavu prostředí a výkonu
činnosti orgánů města Sedlčany v době vyhlášeného nouzového stavu a III. zprávu
o činnosti Krizového štábu města Sedlčany;
náklady nouzového stavu vyčísleny částkou
406.499,61 Kč (RM 39-698/2018-2022);
specifický režim aplikovaný v prostředí
poskytování služeb u subjektu Pečovatelská
služba Sedlčany, a to za předpokladu naplňování harmonogramu o rozvolňování opatření nouzového stavu (virové pandemie); (RM
39-699/2018-2022);
Protokol o kontrole č. j.: ČŠIS-329/20-S
a Inspekční zprávu č. j.: ČŠIS-328/20-S, a to
pro případ kontroly příspěvkové organizace
města Sedlčany, 1. základní školy Sedlčany
(RM 39-701/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
termín pro svolání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební
období 2018 – 2022 na pondělí dne 8. června
2020 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání

▪
▪

▪

▪

▪

Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM
39-684/2018-2022);
limity pro snížení rozpočtem alokovaných
prostředků určených na příspěvky organizacím
a subjektům zde působícím o – 15 % doposud
určených částek, s dopadem na všechny podporované subjekty v oblasti sportovní, sociální,
kulturní a společenské, případně v segmentu
ochrany životního prostředí (v souboru výroků
usnesení RM 39-688/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
schválit a projednat navržený program jednání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany (RM 39-685/2018-2022);
schválit obecně závaznou vyhlášku města
Sedlčany č. 1/2020 o stanovení kratší doby
nočního klidu, a to náhradou za stávající předpis z roku 2019 (RM 39-689/2018-2022);
schválit prodej části původního pozemku
parc. č. 2194/2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita
Na Skalách), za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu ve výši 15.150,- Kč
(v souboru výroků usnesení RM 39-690/20182022);
schválit prodej části původního pozemku
parc. č. 176/11 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita mezi prostranstvím autobusového
nádraží a ulicí Růžová) za jednotkovou cenu
150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve
výši 11.850,- Kč (v souboru výroků usnesení
RM 39-691/2018-2022);
schválit směnu pozemků mezi FO a městem Sedlčany s finančním vyrovnáním ve
prospěch města za jednotkovou cenu 150,Kč/m2 (v souboru výroků usnesení RM
39-692/2018-2022);
aby ve smyslu ustanovení § 84 odst.
2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo nové názvy vymezených veřejných prostranství takto:
a) veřejné prostranství nacházející se mezi
potokem Mastník, ulicí Luční a silnicí I/18 na
„Sportovní areál Luční“;
b) veřejné prostranství nacházející se
v sousedství objektu Nemocnice Sedlčany,
tj. mezi ulicemi Lidická a Tyršova na „Park
Václava Havla“ (v souboru výroků usnesení
RM 39-693/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
na období druhého pololetí roku 2020
(1. července 2020 až 31. prosince 2020) Program jednání Rady města Sedlčany (RM 39686/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného bře-

▪

▪
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DAR PRO 1. ZŠ SEDLČANY

Děkujeme organizaci AVALONE v zastoupení paní I. Nikitinské za poskytnutí roušek s veselými dětskými motivy pro děti
1. stupně a za ochranné štíty pro pracovníky školy. Do každé třídy jsme také obdrželi preventivní nástěnný kalendář PÁLÍ!
2020, který upozorňuje na prevenci před
úrazy popálením a na první pomoc. Tuto
akci finančně podpořil J. Barták.
Děkují pracovníci 1. ZŠ Sedlčany

▪
▪

mene – služebnosti č. IE-12-6008451/1 Solopysky (B1364) zasmyčkování z PB 4163 do R1“,
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 56.900,- Kč (včetně DPH); (RM
39-694/2018-2022);
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov
– Sedlčany s Městskou teplárenskou Sedlčany,
s. r. o., jako provozovatelem, jehož předmětem
je stanovení výše nájemného pro rok 2020 ve
výši 350.000,- Kč (RM 39-695/2018-2022);
Program prevence města Sedlčany pro rok
2020 sociálně patologických jevů dětí a mládeže, který byl zpracován slečnou Ludmilou Farovou, manažerkou prevence města Sedlčany,
za účasti Mgr. Věry Skálové, vedoucí Odboru
sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany (RM
39-700/2018-2022);
Smlouvu o poskytnutí podpory (dotace
s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“), a to pro případ
žadatelky z osady Vítěž, na čištění odpadních
vod z nemovitosti tamtéž (v souboru výroků
usnesení RM 39-702/2018-2022);
vyplatit podporu ve výši 20.000,- Kč na
podporu kvality životního prostředí s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, a to pro případ žadatele
z osady Oříkov (v souboru výroků usnesení RM
39-703/2018-2022).
Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany:
zajistit poptávkové řízení za účelem výběru
nejvýhodnější nabídky na poskytnutí úvěru ve
výši jistiny 25 mil. Kč (RM 39-687/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
na základě predikce Ministerstva financí ČR,
vydané pro potřeby obcí ČR a úprav obecních
rozpočtů dne 1. května 2020, připravit návrh
souboru úsporných opatření nad schváleným
rozpočtem města Sedlčany na rok 2020 (v souboru výroků usnesení RM 39-688/2018-2022);
Odboru majetku uzavřít s Městským muzeem Sedlčany Smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor nacházejících se v objektu Komenského náměstí č. p. 876 (RM 39-696/2018-2022);
Odboru majetku, aby s nájemci podle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení, kteří
v důsledku vyhlášení nouzového stavu nemohli podnikat (uzavřené prodejny, provozovny,
veřejná prostranství – předzahrádky), uzavřel
dodatky k nájemním smlouvám, jejichž předmětem bude prominutí nájemného za II. čtvrtletí roku 2020 (v souboru výroků usnesení RM
39-697/2018-2022).

▪
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KULTURNÍ
KALENDÁŘ
ČERVEN 2020

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany
Od 4. června můžete navštívit v Městské knihovně výstavu žáků výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany.

KDJS SEDLČANY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

V neděli 21. června od 15 hod.
je v sedlčanském kině připraveno dětské
představení Pat a Mat: Kutilské trampoty.

V pátek 26. června od 19.30 hod.
pořádá Městská knihovna program pro rodiče
a děti Svatojanská noc aneb poletíme s broučky.

Do 14. června můžete v Městském muzeu
zhlédnout výstavu Střední Čechy
za Stavovského povstání.

VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA

do 14.6. VÝSTAVA „STŘEDNÍ ČECHY ZA STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ”
od 18.6. VÝSTAVA „GENERACE X: JAK ŽILY HUSÁKOVY DĚTI”
od 4.6. - 1.7. VÝSTAVA „VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
VÝTVARNÉHO OBORU – VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY”

DALŠÍ AKCE
ÚT 2.6. od 15 hod.
ČT 4.6. od 17 hod.
SO 6.6. od 9 hod.
SO 6.6. od 20 hod.

ZÁPIS DO TANEČNÍCH
VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ZUŠ SEDLČANY
ZA JANOVOU LÍPOU (sraz na náměstí v Sedlčanech)
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

............................. ZÁPIS DO TANEČNÍCH
................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO

ČT 11.6. od 15 hod.
ČT 11.6. od 18 hod.
SO 13.6.
SO 13.6. od 20 hod.

UŽ VÍME, JAK TO DOPADLO
O HISTORII PENĚZ, MINCÍ A MĚNOVÉM SYSTÉMU
ZA RUSALKOU KE SPÁLENÉMU
VLASTNÍCI

................................... ČTENÁŘSKÁ LIGA
...........................................PŘEDNÁŠKA
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO

ČT 18.6. od 18 hod.
ČT 18.6. od 20 hod.
NE 21.6. od 15 hod.

GENERACE X: JAK ŽILY HUSÁKOVY DĚTI
PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY

................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 22.6. od 10 hod.
ÚT 23.6. od 19.30 hod.
PÁ 26.6. od 19.30 hod.
SO 27.6. od 20 hod.

ČURY, MURY, ŽÁDNÉ CHMURY
CAVEMAN
SVATOJANSKÁ NOC ANEB POLETÍME S BROUČKY
STAŘÍCI

................................... PRO DĚTI A RODIČE
............... DIVADLO - MIMO PŘEDPLATNÉ
................................... PRO DĚTI A RODIČE
........................................................... KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2020
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

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY KDJS

V době uzávěrky tohoto Kulturního kalendáře platilo
omezení kulturních akcí maximálně pro 100 osob za
dodržení dalších podmínek vedoucích k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Nicméně objevili se informace o povolení akcí pro 500 osob od 25. května 2020.
Proto uvádíme plánované představení CAVEMAN, které ale může být přesunuto, pokud nedojde k uvolnění
současných omezení. Žádáme naše návštěvníky o sledování našich informačních kanálů. Aktuální informace budeme uvádět na www.kdjs-sedlcany.cz, na vývěskách KDJS, na FB stránce KDJS a budeme je také mailem
zasílat odběratelům našich mailových kulturních informací. Děkujeme za Vaši pozornost, za Vaše pochopení a těšíme se na setkání s Vámi na představeních
v KDJS.

Úterý 23. června 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 získává srdce diváků na celém světě. Tato one man - show představuje 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.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA PODZIM 2020
POKÁČ /koncert/, OSM ŽEN /divadlo/, ANDREA KALIVODOVÁ
/koncert/, SAMSON A JEHO PARTA /koncert/, VĚRA MARTINOVÁ – JUBILEUM TOUR 2020 /koncert/, MRAVNOST NADE VŠE
/divadlo/, LUKÁŠ PAVLÁSEK /show/, LOTRANDO A ZUBEJDA
/pro děti a rodiče/, RADŮZA /koncert/, NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY /travesti show/, HANA ZAGOROVÁ /koncert/,
O KLUKOVI Z PLAKÁTU /pro děti a rodiče/, 4-TET /koncert/,
ŽEBRÁCKÁ OPERA /divadlo/, ÚSMĚVY PEPY NÁHLOVSKÉHO
S PÍSNIČKAMI PEPY ŠTROSSE /zábavný večer/, SNĚHOVÁ KRÁLOVNA /pro děti a rodiče/, POHÁDKY NA VÁNOCE /pro děti
a rodiče/, HOUSLE /divadlo/, … a také představení z obou
PŘEDPLATITELSKÝCH CYKLŮ DIVADLA i cyklu SLOVA, HUDBY
A POEZIE.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2020

PŘEDPLATNÉ
2020 - 2021

Blíží se čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2020 2021 a doufejme, že bude lepší nežli ta uplynulá – koronavirem zkrácená sezona 2019-2020. Majitelé permanentek na zkrácenou sezonu mohou proti odevzdání
průkazky na sezonu 2019-2020 uplatnit slevu ve výši
400,- Kč u předplatného divadla, a také u předplatného
slova, hudby a poezie je možno uplatnit slevu ve výši
140,- Kč.
Tradičně máme pro Vás - návštěvníky KDJS Sedlčany připraveny naše dva předplatitelské cykly.
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2020 – 2021“
a v tomto cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadelních představení za velice výhodnou cenu 1.400,- Kč.
Takže jedno divadelní představení vychází průměrně na
200,- Kč.
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ
POEZIE, SLOVA A HUDBY 2020 - 2021“. V nové sezoně Vám nabízíme opět čtyři pořady za velice příznivou
cenu 600,- Kč. V tomto případě vychází cena za jedno
představení na 150,- Kč.
Cena předplatného je oproti samostatně nakupovaným
vstupenkám na jednotlivá představení zvýhodněna
o více než 35%, takže předplatné je skutečně výhodné.

Důležitá informace zejména pro majitele permanentek z minulé sezony:

Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června
2020 výhradně v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821
158, kde si lze i dohodnout rezervaci. Pro letošní rok
opět platí rezervace stávajících míst majitelům předplatitelských průkazů pro sezonu 2019 - 2020, ale
pouze těm, kteří dali souhlas ke zpracování osobních
údajů dle směrnice GDPR. Kdo má zájem o „své místo“, tak si může zakoupit novou permanentku v předprodeji v TIC, kde bude místo rezervováno pouze do
4. července 2020. Po tomto datu bude místo uvolněno
do prodeje ostatním zájemcům.
Letošní rok začal velice hezky a zažili jsme v KDJS velice pěkná představení, ale 10.3.2020 došlo k dosud
nevídanému a dlouhodobému zastavení kulturního
života. Nicméně s potěšením můžeme konstatovat, že
dochází k tzv. uvolnění a i proto jsme dokázali zajistit
pestrou programovou nabídku za velmi příznivé ceny
předplatného. Tímto se snažíme zajistit předplatitelům
výrazně výhodnější ceny oproti jednotlivě pořizovaným
vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu, resp.
návštěvy v nové kulturní sezoně 2020 - 2021.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2020-2021
Září 2020
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE, Darmot Canavan
Hra je o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění. Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry,
které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je však jednoho dne znovu svede dohromady.
S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného humoru se ve
vzpomínkách vydávají do dob svého dětství a dospívání, aby si
k sobě znovu našly cestu.
Hru uvádí ADF Agentura Praha a v režii Martina Vokouna
a Adély Šotolové. Hrají: Grace – Iva PAZDERKOVÁ, Niamh –
Martina RANDOVÁ
Říjen 2020
COMMEDIA FINITA, Viktorie Hradská
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, která trávila
v Čechách, očima čtyř žen - učitelky hudby, uklízečky, placené
společnice a komorné.
Velice úsměvné setkání s autentickými ukázkami světových árií
operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy.
Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání
známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty...
Hru uvádí Divadelní společnost Karel Soukup a v režii Reného
Příbila hrají: učitelka zpěvu - Kateřina MACHÁČKOVÁ, uklízečka - Lucie KOŽINOVÁ, kamarádka - Valerie ZAWADSKÁ, komorná - Anna KULOVANÁ, pořadatel - Karel SOUKUP

Prosinec 2020
BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si
začínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít
první společnou noc v nezařízeném maličkém bytě. Jak vůbec
přežít vztah a život ve dvou,
když protiklady se, jak známo,
přitahují? Do příběhu mladých
novomanželů brzy vstupuje jejich soused, exotický sukničkář
Hektor, a Viktoriina konzervativní matka Ester, která znovu
zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest
ohněm. Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na první novomanželské trable, které jsou podány s vtipem a nadhledem a divák se baví od začátku až do konce. Mezi Pavlem
a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují.
Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii Kateřiny Ivákové hrají: Viktorie Bratterová - Anna KAMENÍKOVÁ (Linhartová)/ Karolína VÁGNEROVÁ, Pavel Bratter - Radúz MÁCHA,
Ester Banksová - Veronika FREIMANOVÁ, Hektor Velasco - Rudolf HRUŠÍNSKÝ
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PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2020-2021
Únor 2021
SPLAŠENÉ NŮŽKY, Paul Portner
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Dokazují
to stovky repríz po celém světě. Přijďte s námi vyřešit zločin,
který se stal v jednom příbramském kadeřnictví!
Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná klavíristka a kde
působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak bývá, přicházejí
sem lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se
přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z nich je vrah. A je
na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit.
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana Schejbala hrají:
Barbara Marková - Eliška NEJEDLÁ, Matěj Veverka - Robert
TYLEČEK, Antonín „Tony“ Řezníček - Martin DUSBABA, Eda Lorenc - Vladimír SENIČ, Pankrác Rosický - Petr FLORIÁN, Paní
Schubertová - Helena KAROCHOVÁ
Březen 2021
RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná
hra, stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě jiného především kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá
v zářném kontrastu s citem bezvýhradným, samozřejmým,
s citem bez otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery.
V režii Oldřicha Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté
Divadla F. X. Šaldy Liberec
Duben 2021
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST
V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím, vychází z knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým
bestsellerem. Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své
hudební komedie.
V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních
ochotníků Sedlčany.
Květen 2021
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ,
J. Verne & M .Vačkář & O. Havelka
Kdyby nebylo sázky v Reformním klubu, těžko by se anglický
džentlmen Phileas Fogg rozhodl objet za osmdesát dní celý
svět. Na cestě ho doprovází jeho věrný sluha Passepartout, se
kterým zažívá četná dobrodružství a která mu přinesou nejen
slávu, ale i štěstí v lásce. Přijměte pozvání na hudební výlet po
železnici, lodí i pěšky s osvědčeným uměleckým týmem Městského divadla Mladá Boleslav.
V režii Ondřeje Havelky hrají:
Phileas Fogg- Martin ZBROŽEK, Passepartout- Vojtěch HAVELKA, Auda - Rozálie HAVELKOVÁ, Chandra, párský vůdce slonů
- Václav WORTNER, Člen Reformního klubu - Petr BUCHÁČEK,
2. člen Reformního klubu - Radim MADEJA, Žena - Eva REITEROVÁ, 3. člen Reformního klubu - Jakub ŠAFR

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
2020-2021
Září 2020
LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
Program je sestaven z citací z knih známé herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století
přímo učarovala a také je plný krásné hudby našich klasiků počínaje F. Škroupem, B. Smetanou či A. Dvořákem. Kromě skvostů české hudby (zazní Smetanova Vltava nebo Luisina polka,
Dvořákovy písně, či známý Valčík A Dur, si také vyslechneme
i nádherný Fibichův Poem, Blodkovo Andante cantabile, písně
L. Janáčka a B. Martinů), ale též skladby tvůrců minulého století (Novák, Folprecht, Schneider – Trnavský).
Účinkují: MUSICA DOLCE VITA – Daniela DEMUTHOVÁ, Žofie
VOKÁLKOVÁ, Zbyňka ŠOLCOVÁ
Listopad 2020
ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Tento hudebně – literární večer vznikl cíleně jako pocta
k 85. výročí úmrtí mistra Josefa Suka. Zazní například úryvky
z mistrových vzpomínek na Antonína Dvořáka, z přednášky ke
100. výročí úmrtí L. Beethovena či z rozhlasových pořadů. Vše
doprovodí krásná hudba Josefa Suka v podání vynikajícího klavíristy Tomáše Víška.
Účinkují: Martina KONVALINKOVÁ a Pavel NĚMEC – mluvené
slovo, umělecký přednes, Tomáš VÍŠEK – klavír
Leden 2021
BLÍZKÉ SETKÁNÍ
…TENTOKRÁT S HANOU MACIUCHOVOU
Pozvání moderátora a hudebníka Jiřího Holoubka do Sedlčan
přijala herečka a pedagožka Hana Maciuchová. Srdečně Vás
zveme na večer s povídáním o divadle, filmu i poezii, ale také
o životě, který byl k paní Haně někdy nemilosrdný, ale jehož
nástrahy vždy zvládala s noblesou a elegancí. Jiří Holoubek pak
doplní setkání písničkami z repertoáru svého domovského Spirituál kvintetu i vlastními. A samozřejmě bude prostor i pro
dotazy diváků.
Účinkují: Hana MACIUCHOVÁ a Jiří HOLOUBEK

Březen 2021
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása
mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala,
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B.
Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují:
Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes
Jan SLÁDEČEK – violoncello
Vítězslav PODRAZIL – klavír

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2020
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

sobota 6. června ve 20 hod.

sobota 27. června ve 20 hod.

film Česko - muzikál, rodinný (2020), rež. J. Lengyel, 98 min.

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

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich
otcem stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hledání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do
pro ni nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo.
Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám šéfuje Majda,
která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat. Hrají P. Kolář, N. Řehořová, F. Blažek a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

STAŘÍCI

Příběh filmu je volně inspirovaný skutečnými událostmi z přelomu tisíciletí, kdy se jednaosmdesátiletý emigrant a politický vězeň 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. Schmitzer, L. Mrkvička a další.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 21. června v 15 hod.

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY

film ČR – loutková anim. (19), rež. M. Beneš, 60 min.

sobota 13. června ve 20 hod.

VLASTNÍCI

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

A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim
krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata
a Mata.
Vstupné 90 Kč.

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším 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.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 18. června ve 20 hod.

PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ

( výběr v režii Ondřeje Kymly, cca 120 min.)

O konec sezony se už tradičně postará Ondřej Kymla se svým
výběrem krátkých filmů. Nechte se opět překvapit, co vás
čeká.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červen 2020
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

Vážení návštěvníci knihovny,
měli jsme pro vás v červnu nachystáno mnoho společných setkání, ale zatím, po prožité pandemii, začneme
zvolna. Vzhledem k hygienickým nařízením to ani jinak nejde. Nicméně v době uzávěrky měsíčníku Radnice předpokládáme, že od pondělí 1. 6. 2020 otevřeme
knihovnu již v plné provozní době a k dispozici budou jak
absenční, tak prezenční služby. Do té doby budeme provoz postupně uvolňovat. Nicméně některá opatření nám
do budoucna zůstanou a bude nutné je respektovat.
I letošní Měsíc pro rodinu proběhne omezeně, ale věříme, že úplně všichni si s sebou můžeme vzít do batohu
na prázdniny knížku a neměli bychom zapomenout ani
na opuštěná zvířátka. Zvlášť v letošním roce má veliký
smysl podpořit Domov Fauny v Hrachově. Děkuji vám
za to.
O prázdninách nás čeká určitě (nejen) s knihami spousta
zážitků. Knihovna bude otevřena tak, jak jste v těchto
měsících zvyklí (bez pátků a sobot) a v září se určitě setkáme i při nejrůznějších aktivitách.
Blanka Tauberová, ředitelka knihovny

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: 28. 6. 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.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce června: Kdo je kdo?

od 4.6. - 1.7.2020
VÝSTAVA

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH
ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
VÝTVARNÉHO OBORU
– VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY
Slavnostní vernisáž, tentokrát pouze pro učitele ZUŠ, žáky
a jejich rodinné příslušníky, se uskuteční ve čtvrtek 4. 6. 2020
od 17 hod.
Tradiční výstava absolventů ZUŠ Sedlčany za školní rok
2019/2020, kteří letos pracovali velmi netradičním způsobem.
Od druhého pololetí přemýšleli na vybraných tématech Bod
zlomu, Krystaly, Dějiny umění, Počítačové a literární náměty,
Interiéry…
a hledali svou vlastní cestu zpracování. Tvořili jakousi výtvarnou řadu, která byla přerušena zásahem karantény. Všichni
pracovali distančně ze svých domovů a práci konzultovali s pedagogy. Co za tuto dobu vzniklo a jak naši žáci pracovali budete
moci zhlédnout v provozní době knihovny od 4. 6. 2020 do
1. 7. 2020.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červen 2020

MĚSÍC PRO RODINU
ANEB RODINNÉ PRÁZDNINY
NEMUSÍ BÝT OTRAVA
ANI NUDA – 13. ROČNÍK

ZNOVUOTEVŘENÍ KNIHOVNY
4. 5. 2020 V 9.00

Od 1. 6. do 30. 6. 2020 – probíhá přihlašování všech dětí
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, tetička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí
administrativního poplatku na půl roku při společné návštěvě
knihovny).
Od 1. 6. do 30. 6. 2020 – Máte rádi zvířata? Pomozte jim
s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj domov přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí Domov Fauny
a nejsou v něm umístěni pouze psí kamarádi, ale i různá jiná
zvířata, která potřebují naši pomoc. Můžete jim po celý červen k nám do knihovny přinášet suché psí krmivo (ne k vaření), nepotřebné deky (ne prošívané nebo s umělým vláknem)
a suché pečivo (ne plesnivé).
Čtvrtek 11. 6. 2020 v 15 hod.
Už víme, jak to dopadlo. Slavnostní vyhodnocení 16. ročníku Čtenářské ligy.
Vyhlášení výsledků, poprvé v historii této soutěže, zažijeme
v přírodě, a to na Cihelném vrchu. Sejdeme se v 15 hodin
před knihovnou a odtud se společně vydáme na cestu.
Letošní školní rok jsme v lize prožívali se slavnými osobnostmi. Bonusové úkoly, které nás provázely se ukrývaly pod názvem „Fakt hustý týpci“.
V odpoledním programu potkáme i regionální autorku dětských knížek Markétu Vítkovou. Určitě jí společně položíme
celou řadu zvídavých otázek.
Vzhledem k epidemiologické situaci je akce tentokrát určena pouze „ligařům“ a jejich rodinným příslušníkům.
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v knihovně.
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 22. 6. 2020 v 10 hod.
Číst a hrát si můžeme i venku
Čury, mury, žádné chmury
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi tentokrát
zažijeme v přírodě. Sraz účastníků je v 10 hodin před knihovnou; odtud půjdeme společně na Cihelný vrch. Užijeme si
program inspirovaný knihou Malá čarodějnice od Ottfrieda
Preusslera.
Víte, co musí opravdová čarodějnice umět? A k čemu se používají bylinky? Nebo jak se létá na koštěti? Určitě na tyto
otázky společně najdeme odpovědi.
V případě nepříznivého počasí se program ruší.
Pátek 26. 6. 2020 od 19.30
Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky
Zábavný večer pro celé rodiny, který začne v 19.30 průvodem
od knihovny na náměstí. Společně oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme, že se průvod bude hemžit broučky s lampionky, a to malými i velkými. Upleteme si věnečky
z vonného kvítí, které má ve svatojanské noci kouzelnou moc.
Na náměstí si užijeme LiStOVáNí z pohádky Patrika Ouředníka O princi Čekankovi.
V případě deště se program uskuteční v knihovně.

UPOZORNĚNÍ NA PRÁZDNINOVOU
PROVOZNÍ DOBU (ČERVENEC A SRPEN)
Pondělí
Úterý
Středa

9 – 18
9 – 18
9 – 18

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program červen 2020
Tyršova 136
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240
www.muzeum-sedlcany.cz

Otevírací doba:

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

do neděle 14. června

od čtvrtka 18. června

VÝSTAVA

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a Státní oblastní archiv v Praze
vás zvou na 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.
Výstava byla prodloužena do neděle 14. června.
Vstup zdarma

GENERACE X:
JAK ŽILY HUSÁKOVY DĚTI ?
Městské muzeum Sedlčany a Gymnázium a Střední ekonomická škola Sedlčany pro vás připravily výstavu zaměřenou na
70. a 80. léta 20. století.
Výstava navazuje na krátkodobou expozici, kterou se v loňském roce podařilo sestavit učitelům a studentům sedlčanského gymnázia u příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce.
Potěší každého, kdo si chce zavzpomínat, nebo naopak objevit, jaký byl každodenní život před pěti dekádami. Na výstavě nechybí původní obaly potravin a dalších výrobků, domácí
spotřebiče, typické dekorace nebo dobové oblečení. Přijďte
si připomenout dávno zapomenuté značky nedostatkových
i běžných produktů a přistihnete se, jak i vy alespoň v duchu
říkáte: „A hele, tohle jsme přesně měli doma…“
Vernisáž se koná ve čtvrtek 18. června od 18 hodin.
Vstup zdarma

Čtvrtek 11. června 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 systému. A také o budoucí příležitosti zlatých a stříbrných mincí.
Vstupné 80,-. Délka cca 90 minut.

18.

20.

18.

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

O HISTORII PENĚZ,
MINCÍ A MĚNOVÉM
SYSTÉMU
• 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

Termín: 11. června 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.

www.muzeum-sedlcany.cz

18

2020

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
RUDNÉ DOLY (1. část)
V důsledku územní úpravy v roce 1960
byly sloučeny bývalé okresy Sedlčany, Dobříš a Příbram v jediný územní celek se sídlem v Příbrami. V Sedlčanech byla právě
v té době dokončena výstavba objektů pro
STS, které byly po přesídlení nevyužity. Objekty sestávaly z hlavní haly o celkové ploše
asi 1800 m2, garáží, 7 kůlen na zemědělské
stroje a administrativní budovy. Byly zde
tedy vhodné objekty – výrobní plochy a naproti tomu několik set pracujících jezdilo ze
Sedlčan a blízkého okolí za prací do jiných
okresů a krajů. Několik bývalých pracovníků STS v čele se s. Karlem Vodňanským zahájili jednání s různými národními podniky
s úmyslem využít objekty pro strojírenskou
výrobu a zajistit tak pracovní příležitost pro

Sedlčansko. Za velkých obtíží se nakonec
podařilo předání objektů STS nár. podniku Rudné doly
P ř í b ra m .
Dne 1. 10.
1960 byla
slavnostně zahájena výroba
v jedné
dílně, kterou STS
pro
RD
u vo l n i l a .
Tohoto zahájení se
Předseda MNV František Benhák. zúčastnil

vedoucí tajemník OV KSČ s. Bečvář, předseda MěNV s. Benhák. Podnikový ředitel
s. Stáňa zdůraznil, že díky úsilí zdejších pracovníků a pochopení lidové správy se podařilo zahájit výrobu, i když zatím v malém
rozsahu. V té době měl závod 20 zaměstnanců. Prohlásil, že bude závodu pomáhat,
aby se rychle rozvíjel a aby splnil účel, pro
který se buduje, tj. zajistit práci pro obyvatele Sedlčan a vyrábět pro horníky nové
moderní stroje. V roce 1961 měl již závod
179 zaměstnanců, byla zahájena investiční
výstavba, závod byl vybaven novými stoji.
Byla zahájena výroba zatahovacích drátků
VV S 103, po kterých byla v hornictví značná poptávka. Dále se vyráběla technologická zařízení pro těžkokapalinová uhelná prádla pro úpravny uhlí.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: „VRÁTIL SE DOMŮ – DO KŘEČOVIC
– KE SVÝM DNE 4. ČERVNA T. R.“
Těmito slovy začíná článek na titulní straně Sedlčanského kraje z 10. června 1935.
A pokračuje: „Tentokrát nepřišel pěšky a nedal se dovézt, jak častokrát Mistr Jos. Suk to
dělával, nezastavil se se známými, nepodal
ruky, nepobesedoval. Čtyřmi vranými koni
přivážejí ho krajané v podvečer 3. června do
rodného domu, aby tady mezi věcmi a památkami z mládí a přátelství naposled pobylo bezduché tělo a pak bylo vloženo k trvalému odpočinku k těm, kteří mu dali život.“
V pátek 29. května 2020 si připomíná-

me 85 let od skonání velké osobnosti české
vážné hudby. Josef Suk je uchován v místní
paměti jako přátelský a společenský člověk
plně oddaný hudbě. Jeho tvorba se zařadila
do kánonu po bok mistrovských skladatelů
minulých staletí, včetně Sukova tchána Antonína Dvořáka (1841–1904).
Přesně rok po Sukově úmrtí byla otevřena
pamětní síň, tehdy se jí říkalo „Sukovo museum“. Podařilo se pro něj získat první housličky skladatele Josefa Suka, gramofonové
desky, fotografie a další vzácné předměty
vztahující se k životu
a dílu tohoto křečovického rodáka. Tehdy
muzeum sídlilo v budově dnešní ZUŠ, až
do vystěhování 1943.
Téhož roku byla vyznačena Sukova stezka,
která vede ze Sedlčan
údolím Mastníku přes
Osečany do Křečovic.
Sukovy skladby si
našly cestu k publiku,
místní po nich nezřídka sáhli při zvláštních
příležitostech. Například sokolský pochod
Tisk informující o Sukově pohřbu r. 1935 a vzpomínková foto- V nový život zazněl
grafie na titulní straně z r. 1940. Vlevo dole Sukovy manžetové v září 1945, když se po
knoflíky.
skončení 2. světové

války stěhoval okresní úřad z Votic zpět do
Sedlčan.
Poté započala tradice festivalu Sukovy
Sedlčany a pochodu Sukovou stezkou, obě
akce mají za sebou desítky ročníků a stále se
těší velké oblibě.
29. května 1966 (opět v den výročí) byl
veřejnosti předán pomník se skladatelovou bustou, příhodně umístěn na Sukově
náměstí. Dnes ho najdeme před kulturním
domem. Kulturní dům přijal Sukovo jméno
příštího roku 1967 a byla v něm instalována
deska s reliéfním portrétem Josefa Suka od
Břetislava Bendy.
Jak vidno, památka na Mistra Josefa Suka
je stále živá, jeho jméno se po zásluze objevuje nejen v kulturních podnicích našeho
regionu. Zanechal v místech svého rodiště
nesmazatelnou stopu, přestože jeho hudba
zněla daleko za hranicemi naší země. -pž-

Pohled do muzejního archivu; Josefa Suka
připomínají stovky fotografií, notových
partů a dalších dokumentů.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
budeme mít za sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, měsíc květen. Vše se probouzí, rozkvétá, voní. Květen je považován za měsíc lásky. Je také spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek nebo oslavou svátku
všech maminek. Doufám, že jste na tu svoji nezapomněli.
V měsíci květnu a červnu nás měla čekat spousta akcí pořádaných Sdružením nebo Toulavou, ale bohužel tomu
tak nebude. Na každou věc se dá dívat ze dvou úhlů pohledu a tak tomu bude i u akcí, které jsme museli z důvodu pandemie COVID-19 zrušit. Můžeme si říci, jak je to špatně, že se vše zrušilo, ale my se k tomu postavíme
jinak, zvolíme optimismus a „těšení se“. Takže na co se budeme těšit za Sdružení a na co za Toulavu?

☺

AKCE S NOVÝMI TERMÍNY

Farmářské trhy, otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku, aneb „Vzhůru do
pedálů“, Na kole dětem Toulavou, Toula-

va FEST, toto jsou akce, které proběhnou v náhradních termínech,
některé ještě v letošním roce, na některé se budeme těšit o trochu
déle, tedy až do roku 2021.

FARMÁŘSKÉ TRHY – zrušeno 28. 3. a 6. 6., uskuteční se 19. 9.
a 12. 12. 2020.

OTVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY NA SEDLČANSKU, ANEB
„VZHŮRU DO PEDÁLŮ“ - zrušeno 24. 5. 2020, uskuteční se
30. 5. 2021 – již 15. ročník.

NA KOLE DĚTEM TOULAVOU – zrušeno 21. 6. 2020, uskuteční
se 22. 8. 2020 – 2. ročník.

TOULAVA FEST – TENTOKRÁT V MILEVSKU – zrušeno
11. 7. 2020, uskuteční se až v roce 2021, termín bude upřesněn
– 4. ročník.

Pořádat akce pro veřejnost není úplně jednoduché a pokud je to např. již 15. ročník, bereme to jako „rutinu“, ale po takovéto odmlce se
i my budeme opravdu těšit a budeme mít mnohem více energie a elánu na další pořádání akcí.

☺

KARTA TOULAVKA NA ROK 2020

I v letošním roce se můžeme
těšit na slevovou kartu TOULAVKA, kartu plnou zážitků s více
jak 50 výhodami v turistické oblasti Toulava od Tábora až k nám… Karta v letošním roce doznala změny, bonusy jsou řazeny podle turistických produktů
a oblastí v Toulavě, jsou rozděleny do kategorií - místa, zážitky,

jídlo a pití, ubytování. Samozřejmě nechybí ani soutěž o atraktivní
ceny jako například pobyty v Toulavě, zážitkové ceny, lyžování, večeře či celá řada dalších zajímavých cen. Stačí navštívit dané místo,
získat 7 razítek do průkazky a poté odeslat na adresu Toulavy. Veškeré podrobnosti naleznete v kartě TOULAVKA.
Kde kartu získáte? Od 1. června na Informačních centrech
v Toulavě a u partnerů Toulavy.

Myslím si, že každý z nás se rád na něco těší, tak doufám, že si alespoň někteří z vás vyberou nějakou akci pořádanou nebo spolupořádanou Sdružením nebo Toulavou a budete mít důvod se na ni těšit. My se na vás již moc těšíme.
Štěpánka Barešová

☺

HVĚZDÁRNA / SPORT / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Červen bude ve večerních hodinách chudý na planety. Pouze počátkem měsíce nad
severozápadním doprovodí zapadající Slunce Merkur, když zapadne přibližně za hodinu po Slunci.
Ostatní planety budou pozorovatelné až
pozdě v noci nebo v ranních hodinách. Pozorovací čas tedy věnujeme Měsíci, pokud
bude na večerní obloze a taky samotnému
Slunci, než zapadne.
Vzhledem k tomu, že soumrak v červnu,
měsíci letního slunovratu, trvá soumrak po
celou noc bude k vyhledání a pozorování
vzdálených mlhovin a galaxií použita CCD
kamera a za bezměsíční noci i hlavní dalekohled hvězdárny.
Nejčastěji sledované jsou galaxie ve Velké
medvědici M81 a M82 jsou také nejčastěji
snímané i v barevném provedení. Nedaleko,
v souhvězdí Honicích psů je také více galaxií
i nejznámější M51.

Méně jasné seskupení několika galaxií
na malé ploše zachycuje snímek pořízený
V. Chábem a Filipem Davídkem. Dvojice galaxií vlevo dole je pojmenovaná Copelandovy oči a společně s jasnými eliptickými galaxiemi M86 a M84 ve střední a pravé části
snímku
a s dalšími méně jasnými objekty je součástí velké kupy galaxií, kam patří i naše
Mléčná dráha.

POZOROVACÍ PROGRAM PRO VEŘEJNOST

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 případně nejasných
podmínek, volat 777 285 444.
Měsíc – Na páteční a sobotní večerní obloze 5., 6., 26. a 27. června. Úplněk

SPORTOVÁNÍ SE POMALU VRACÍ
DO ZAJETÝCH KOLEJÍ
V případě vnitřních sportovišť došlo
11. května k dalšímu uvolnění na základě
Usnesení vlády ČR 490, přičemž musejí být
dodržena příslušná pravidla. Dle Usnesení
493, je nadále zakázána přítomnost veřejnosti v saunách. Je možné, že po uzávěrce tohoto vydání Radnice došlo k dalšímu
upřesnění, ale v harmonogramu uvolňo-

vání opatření nic nového v oblasti sportu
nebylo.
Pro kolektivní sporty platí, že vnitřní sportoviště jsou přístupná jen organizovaným
sportovcům v rámci jejich tréninku, jelikož
u neorganizovaných sportovců platí rozestup 2 metry, a nošení roušek, což je v podstatě nerealizovatelné. Venkovní sportoviště
jsou přístupná komukoliv, ale rovněž
za dodržení obecných podmínek,
zejména v maximálním počtu 100
osob, přístupné pouze WC, bez šaten a bez sprch.
Povoleny jsou i sportovní akce
s maximálním počtem 100 současně
přítomných osob. Za dodržení tohoto maximálního počtu osob a dalších
podmínek, tedy lze uspořádat např.
přátelské fotbalové utkání v rámci
klubů organizovaných ve FAČR.
Doporučujeme, aby v každé situaci bylo jednotlivými subjekty postupováno individuálně tak, aby byl
co nejvíce zachován smysl přijatých
mimořádných opatření, jelikož i vyhodnocování jednotlivých situací ze
strany orgánů státní správy může
být značně individuální.
Sportovní areály Sedlčany otevřely hřiště s umělou trávou, Sokolovnu
a volejbalové kurty, včetně beach-volejbalu. Aktuální informace naleznete na www.arealysedlcany.cz.
Pavel Bednář

5. června. Poslední čtvrť 13. června. Nov
21. června. První čtvrť 28. června.
Planety – Merkur v první polovině měsíce krátce po západu Slunce nad severovýchodním obzorem.
Pozdě v noci Jupiter a Saturn. Mars, Uran
a Neptun ve druhé polovině noci. Venuše
koncem měsíce jako Jitřenka nízko nad východním obzorem.
Ostatní objekty – galaxie a hvězdokupy.
Úkaz – 8.6. po půlnoci seskupení Měsíce,
Jupitera a Saturna.
František Lomoz

BEZÚROČNÁ
NÁVRATNÁ PŮJČKA
PRO PODNIKATELE

Od středy 13. května mohou středočeští
podnikatelé z celého území kraje žádat
o bezúročnou návratnou půjčku, která jim
pomůže řešit současnou krizovou situaci.
Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na
které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní
všechny stanovené podmínky. Maximální
výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet
až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být
splacena nejpozději do 15. března 2024.
Při podávání žádosti nerozhoduje den
a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento
program vyhradil 2,75 mld Kč.
Středočeští živnostníci mohou začít žádat
kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů
koronaviru!
Žádosti se podávají prostřednictvím
webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz
Tam zájemci najdou formulář i návod
k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány
v rejstříku živnostenského podnikání
a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně
alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele
nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele
musí být na území Středočeského kraje.

TURISTIKA

NAUČNÉ STEZKY NA SEDLČANSKU
1) SUKOVA STEZKA
Sukova stezka začíná ve městě Sedlčany a odtud až do Osečan věrně kopíruje tok potoku
Mastník. V Osečanech se však již stezka stáčí na opačnou stranu než vodní tok a turisty
zavede lesní cestou k rozhledně Drahoušek.
Dále stezka směřuje přes osady Paseky, Zhorný a Skrýšov do svého cíle, do obce Křečovice, kterou proslavil nejen zde natáčený film
Vesničko má středisková, ale především se
zde narodil věhlasný hudební skladatel Josef
Suk. Turisté zde v Křečovicích mohou navštívit Sukovu rodnou světničku či se projít alejí
k Sukově mohyle.
Start: Sedlčany, Cíl: Křečovice, Délka: 11,5 km
Náročnost: střední (velice zarostlý terén)
2) PO STOPÁCH SIDONIE NÁDHERNÉ
Trasa je převážně vedena po polních vozových
cestách nebo vedlejších silnicích. Stezka seznamuje s životem baronky Sidonie Nádherné
z Borutína, poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice.
Start: Olbramovice, nádraží, Cíl: zámek Vrchotovy Janovice
Délka: 8 km, Náročnost: střední
Značení trasy: červené tabulky se šipkami
Zastavení: 7 informačních tabulí

3) NAUČNÁ STEZKA VČELY A MRAVENCI
MONÍNEC
Tato stezka sestávající z osmi stanovišť návštěvníky provede od místní restaurace M2
u dolní stanice lanovky kolem sjezdovky až
nahoru k Hotelu Monínec. Na jednotlivých
stanovištích se děti i dospělí dozvídají z informačních tabulí o zákonitostech života včel
a mravenců v jejich společenstvích a o prospěšnosti těchto živočichů pro přírodu. Cestou se rovněž mohou turisté kochat nádhernými výhledy na okolní krajinu.
Start: dolní stanice lanovky Monínec, Cíl: hotel Monínec, Délka: 1,5 km, Náročnost: nízká
Zastavení: 8 stanovišť, 16 informačních tabulí
4) NAUČNÁ STEZKA K HRADU ZVĚŘINCI
Stezka seznamuje s pověstmi o hradu, jeho
historií a s pobytem básníka a prozaika Karla Hynka Máchy, jehož předkové pocházeli
z okolního kraje a který má na hradě Zvěřinci
i pamětní desku. Vede hlavně po lesních cestách a pěšinách.
Start: Zadní Boudy, Jesenice, Cíl: hrad Zvěřinec, Délka: 1 km, Náročnost: střední
Značení trasy: bez vlastního značení, vede po
červené a žluté turistické značce
Zastavení: 4 informační tabule

5) PETROVICKO – KRAJ KAMENŮ
Díky této stezce poznáte plno roztodivných
balvanů rozličných tvarů, velikostí a pojmenování, nádhernou přírodu dokonce i s jeskyněmi. Z nejvýznamnějších přírodních zajímavostí spatříme viklan Husova kazatelna, během
cesty můžete navštívit také rozhlednu Kuníček
na vrchu Hodětín.
Start a cíl: Petrovice, Délka: nejdelší okruh
27 km, Náročnost: nízká, Zastavení: 20 informačních tabulí

6) LESNÍ STEZKA PETROVICE
Tato okruhová stezka je určená hlavně dětem
s rodiči. I když cesta vede lesem, pro sportovní kočárek to není problém. Po cestě můžete
narazit na různé úkoly nebo zajímavosti i na
dětské hřiště. Parkovat je možné u fotbalového hřiště, od kterého je začátek stezky 50 m.
Start a cíl: fotbalové hřiště, Petrovice (je dobré poptat se na cestu), Délka: 2 km, Náročnost: nízká, Značení trasy: zelená turistická
značka, dřevěné šipky
7) NAUČNÁ STEZKA KOLEM VRŠKAMÝKA
Tato stezka prochází kolem zříceniny hradu Kamýk (Vrškamýk) nedaleko obce Kamýk
nad Vltavou. Seznamuje se s historií hradu
a jeho zakladateli. Okolní areál dále nabízí
např. středověké dětské hřiště nebo vyhlídkovou věž.
Start a cíl: areál zříceniny hradu Kamýk (Vrškamýk) u obce Kamýk nad Vltavou , Délka: 1 km,
Náročnost: nízká, Značení trasy: bez značení
Zastavení: 6 informačních tabulí

8) NAUČNÁ STEZKA OPATA ZAVORALA
Tato naučná stezka, jejímž výchozím bodem je
hotel Hrazany, turisty provede částí krajiny, která byla v dávné minulosti sídlem Keltů, kteří si
zde zhruba dvě století před naším letopočtem
vybudovali rozsáhlé oppidum. Zážitek z cesty
po této stezce pak podtrhuje skvostný výhled
na řeku Vltavu a okolní přírodu, naskýtající se
z Vyhlídky opata Zavorala. Odtud se pak lze
dál vydat k místu, kde dříve stával hrad Ostromeč nebo pokračovat až k ostrohu, kde se
potok Mastník vlévá do řeky Vltavy.
Start: hotel Hrazany, Cíl: vyhlídka opata Zavorala, Délka: 3 km, Náročnost: střední, Zastavení: 7 informačních tabulí

9) ALBERTOVY SKÁLY – DRBÁKOV
Je libo trošku adrenalinu, fyzické námahy, ale
především krásných výhledů a pěkné přírody?
Tak neváhejte a vydejte se na výšlap po naučné stezce do Albertových skal.
Start a cíl: Nalžovické Podhájí – U křížku
Délka: 7,5 km
Náročnost: vysoká
Značení trasy: zeleno – bílé značky
Zastavení: 11 informačních tabulí

10) ZLATÉ PSÍ HORY – CHOTILSKO
Naučná stezka je specificky věnována zdejším
významným ložiskovým územím s výskytem
zlata.
Start: silnice Cholín – Smilovice, odbočka k bývalé štole Josef
Cíl: Mokrsko (ale značená trasa, již bez informačních panelů, pokračuje zpět až do výchozího místa štoly Josef), Délka: 7 km, Náročnost: nízká, Značení trasy: zeleno – bílé značky
Zastavení: 12 informačních tabulí
11) VYMYŠLENSKÁ PĚŠINA – CHOTILSKO
Trasa této stezky navazuje na Naučnou stezku
Zlaté psí hory a začíná nedaleko od rozhledny
Veselý vrch u obce Mokrsko. Stezka je vedena
po hřbetu vltavského břehu a cestou se tedy
lze kochat výhledy na hladinu řeky. Putování po Vymyšlenské pěšině pak končí v osadě
Kobylníky.
Start: Mokrsko, Veselý vrch, 100 metrů pod
rozhlednou, Cíl: osada Kobylníky, Délka: 4 km
Náročnost: střední, Značení trasy: zeleno –
bílé značky, Zastavení: 15 informačních tabulí
12) NAUČNÁ STEZKA PROF. FRANTIŠKA
DRTINY
Stezka pojmenovaná po profesoru Drtinovi,
který byl mj. i poslancem Říšského sněmu, zavede turisty do jeho rodného kraje. Začíná na
rozcestí Vymyšlenské pěšiny, nedaleko osady
Kobylníky a vede po zeleno-bíle značené trase
přes Hněvšín a kolem Drtinovy rozhledny na
vrchu Besedná až k Živohošťskému mostu.
Start: na naučné stezce Vymyšlenská pěšina
Cíl: Živohošť, Délka: 7 km, Náročnost: střední
Značení trasy: zeleno – bílé značky
Zastavení: 8 informačních tabulí

Nový letáček Naučné stezky na Sedlčansku i s mapkou si zdarma můžete vyzvednout v „Íčku” na náměstí.

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA SEDLČANY

V průběhu dubna byla provedena oprava opěrné zdi s oplocením
mezi areálem nemocnice a novým parkem v Tyršově ulici. Práce
v hodnotě (136 627,- Kč bez DPH) 165 319,- Kč vč. DPH provedla
firma KPS stavby, spol. s r. o..

V rámci obnovy atletického areálu: „LAS Taverny - umělé povrchy
dráhy, sektory“ byly během dubna provedeny finální vrstvy umělého povrchu dráhy a sektorů. Pokračují práce na úpravě ploch
pro přírodní trávník se závlahou. Předpoklad dokončení prací je na
konci května 2020.

Ulice Havlíčkova – rekonstrukce veřejného osvětlení – v ceně
645 000,-. Dokončeno květen 2020 ve spolupráci s firmou Energon
Dobříš.
Nový asfaltový povrch chodníku – v ceně 255 000,- Kč – dokončeno
květen 2020 STS, s.r.o..
V sídlišti Za Nemocnicí – nový asfaltový povrch chodníku navazující
na nový park v ceně 165 000,- Kč – dokončeno duben 2020 STS,
s.r.o..

Nařízené omezení provozu škol bylo využito pro provedení investiční akce: „Odhlučnění chodeb 2. ZŠ“. Odhlučnění chodby bylo začátkem dubna realizováno firmou Jiří Moulík – montáže za cenu
(66 115,- Kč bez DPH) 79 999,- Kč vč. DPH, současně firma realizovala
i navazující práce v dalších prostorách školy v rámci rozpočtu
oprav a investic školy.

Ulice Sedlecká – nový asfaltový povrch na části chodníku proti restauraci Vyšehrad v ceně 56 000,- Kč – dokončeno duben 2020
STS, s.r.o..

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2020/2021
7 představení – cena 1.400,- Kč
Září 2020

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE, Darmot Canavan
Hra je o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění. Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry,
které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je však jednoho dne znovu svede dohromady.
S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob svého dětství a dospívání, aby si
k sobě znovu našly cestu. Hru uvádí ADF Agentura Praha a v režii M. Vokouna a A. Šotolové hrají: I. Pazderková, M. Randová

Říjen 2020

COMMEDIA FINITA, Viktorie Hradská
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Čtyři monology plné
závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých hereček nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost,
která potírá velké talenty... Hru uvádí Divadelní společnost Karel Soukup a v režii R. Příbila hrají: K. Macháčková, L. Kožinová,
V. Zawadská, A. Kulovaná

Prosinec 2020

BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si začínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první
společnou noc v nezařízeném maličkém bytě. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, přitahují?
… Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují. Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii
K. Ivákové hrají: A. Kameníková (Linhartová)/ K. Vágnerová, R. Mácha, V. Freimanová, R. Hrušínský

Únor 2021

SPLAŠENÉ NŮŽKY, Paul Portner
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském
kadeřnictví! Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná klavíristka a kde působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak
bývá, přicházejí sem lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…?
Jeden z nich je vrah. Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii M. Schejbala hrají: E. Nejedlá, R. Tyleček,
M. Dusbaba, V. Senič, P. Florián, H. Karochová

Březen 2021

RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná
hra je kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném
kontrastu s citem bez otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery. V režii Oldřicha Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté
Divadla F. X. Šaldy Liberec

Duben 2021

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, M. Hanuš
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím vychází z knih manželů Peasových, které zkoumají
rozdíly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovými bestsellery. Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své
hudební komedie. V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

Květen 2021

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, J. Verne & M .Vačkář & O. Havelka
Kdyby nebylo sázky v Reformním klubu, těžko by se anglický džentlmen Phileas Fogg rozhodl objet za osmdesát dní celý
svět. Na cestě ho doprovází jeho věrný sluha Passepartout, se kterým zažívá četná dobrodružství a která mu přinesou nejen
slávu, ale i štěstí v lásce. Přijměte pozvání výlet po železnici, lodí i pěšky s osvědčeným uměleckým týmem Městského
divadla Mladá Boleslav. V režii Ondřeje Havelky hrají: M. Zbrožek, V. Havelka, R. Havelková, V. Wortner, P. Bucháček,
R. Madeja, E. Reiterová, J. Šafr

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2020/2021
4 představení – cena 600,- Kč
Září 2020

LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
program je sestaven z citací z knih známé herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století
přímo učarovala. Účinkují: MUSICA DOLCE VITA - D. Demuthová, Ž. Vokálková, Z. Šolcová

Listopad 2020

ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Tento hudebně – literární večer vznikl cíleně jako pocta k 85. výročí úmrtí mistra Josefa Suka. Zazní úryvky z mistrových
vzpomínek na Antonína Dvořáka či z rozhlasových pořadů. Vše doprovodí krásná hudba Josefa Suka v podání vynikajícího
klavíristy T. Víška. Účinkují: M. Konvalinková a P. Němec – mluvené slovo, umělecký přednes, T. Víšek - klavír

Leden 2021

BLÍZKÉ SETKÁNÍ … TENTOKRÁT S HANOU MACIUCHOVOU
Srdečně Vás zveme na večer s povídáním o divadle, ﬁlmu i poezii, ale také o životě, který byl k paní Haně Maciuchové někdy
nemilosrdný, ale jehož nástrahy vždy zvládala s noblesou a elegancí. Setkání je doplněno písničkami z repertoáru Spirituál
kvintetu i skladbami J. Holoubka. Účinkují: D. Maciuchová a J. Holoubek

Březen 2021

VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala,
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B. Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují: P. Špalková, J. Sládeček, V. Podrazil

Více informací o pořadech naleznete na www.kdjs-sedlcany.cz
Prodej v TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

