
RADNICE
 zpravodaj města Sedlčany
 ČERVENEC-SRPEN 2020    ročník XXV.

Městský stadion LAS Taverny s novým umělým povrchem atletické dráhy, atletických sektorů a víceúčelového hřiště
začne postupně obnovovat provoz od srpna 2020.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LÉTA A MŮŽETE SE TĚŠIT NA ZÁŘIJOVÉ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE



 

MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma 
do každé schránky zajišťuje Česká 
pošta, s.p. 
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Českou poštu Sedlčany 
(tel. 9542 26401). 

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

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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ÚSPORNÁ OPATŘENÍ
Město Sedlčany musí do 30. 6. 2020 splatit úvěr, 

který byl přijat v roce 2019 ve výši 61 mil. Kč na re-
alizaci investiční akce „Modernizace přestupního 
terminálu“. 33,75 mil. Kč bylo zaplaceno z poskytnu-
té dotace. Vlastní prostředky města neumožňují do 
konce června uhradit zbývajících 27,25 mil. Kč díky 
propadu daňových příjmů a vyplacení dotace zatím 
pouze v 75 % výši. Nyní jsme schopni uhradit 2,25 
mil. Kč a zbývajících 25 mil. Kč bude splaceno nově 
přijatým úvěrem, o jehož přijetí rozhodli zastupitelé 
8. června 2020. 

Zastupitelstvo města Sedlčany na veřejném zasedání zároveň projednalo a schválilo 
v rámci rozpočtových úprav č. 2 úsporná opatření ve výdajové části rozpočtu, díky kterým 
dochází k vyřazení některých plánovaných investičních akcí. Výpadek z příjmové části vznik-
lý nenaplněním daňových příjmů a částečným snížením dotace je řešen přijatým úvěrem. 
Jsem rád, že vážnost situace pochopili a návrhy rady města podpořili i zastupitelé ČSSD, 
a naopak nerozumím tomu, že většina zastupitelů z kandidátky STAN pro návrhy rady ne-
hlasovala nebo dokonce hlasovali proti, přičemž žádné alternativní varianty nepředložili.  
V krizové situaci bych předpokládal vyšší míru konzistence rozhodování zastupitelstva 
města.

Věřím, že se naši finanční situaci podaří brzy stabilizovat a dojde k opětovnému oživení 
investičních záměrů města.

Rád bych připomněl také jednu pozitivní zprávu. Podařilo se dokončit významnou inves-
tiční akci „Rekonstrukce Lehkoatletického stadionu Taverny“. Stavba v hodnotě necelých 
20 mil. Kč, které byly hrazeny z rozpočtu města, byla zahájena v červenci loňského roku 
a předána městu v závěru letošního května. Více informací o této stavbě se dočtete 
v článku, který pro zpravodaj Radnice připravil vedoucí Odboru investic Ing. Tomáš Langer.

Srdečně zvu všechny spoluobčany na tradiční Sedlčanskou pouť, která se koná 
15. - 16. srpna u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 7.8.2020

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

Tradiční sedlčanská pouť proběhne ve dnech 15. - 16. srpna v Jateční ulici v areálu „V Kole”.
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POSTAVENÍ A ČINNOST ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ
Pohledem do novodobější historie k vývoji 

jednotlivých státních zřízení, lze konstatovat 
obecné, že z hlediska předmětu, obsahu 
a účelu dílčích nástrojů moci, tedy státních 
institutů, je možné obsah vnitřní správy stát-
ních útvarů rozdělit na čtyři ucelené skupiny 
funkčních společenských vztahů, které jsou 
zpravidla v demokratickém světě upraveny 
pravidly, tedy normami správního práva. Jed-
ná se o zabezpečení osobního stavu obyva-
telstva, kam patří jméno a příjmení, matriky, 
evidence obyvatel – hlášení pobytu, osobní 
doklady (občanský průkaz, cestovní doklady), 
pobyt cizinců, azyl a státní občanství. Dále se 
jedná o právo sdružovací a shromažďovací, 
archivnictví a v neposlední řadě o územní 
členění státu, státní symboly a sčítání lidu.

Zákonem ve věcech vnitřních České re-
publiky jsou definovány hlavní oblasti věcné 
působnosti Ministerstva vnitra ČR a jeho po-
stavení jako vrcholového orgánu vnitřní sprá-
vy státu. Pokud ponecháme stranou jeho 
kompetence ve věcech policejních, resp. 
bezpečnostní správy a krizového řízení, pak 
se jedná o kompetence správy shora uvede-
ného výčtu okruhů činnosti, ke kterým lze 
bezpochyby přiřadit povolování organizací 
s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, 
zbraně a střelivo, postavení uprchlíků, vy-
mezení státní hranice, její vyměřování, udr-
žování a vedení dokumentárního díla a také 
zřizování, uzavírání a změny charakteru hra-
ničních přechodů, volby do zastupitelstev 
územní samosprávy, do Parlamentu České 
republiky (Senát a Poslanecká sněmovna), 
do Evropského parlamentu konané na území 
České republiky a volbu prezidenta republi-
ky. V kompetenci uvedeného ministerstva je 
také krizové řízení (dříve prvky civilní obra-
ny), civilní nouzové plánování, ochrana oby-
vatelstva a integrovaný záchranný systém, 
jako třeba i oblast elektronického podpisu 
a oblast informačních systémů veřejné správy, 
která prožívá v poslední době bouřlivý rozvoj.

Na výkonu vnitřní správy se v souladu 
s příslušnými předpisy upravujícími jednot-
livé úseky činnosti výrazně podílejí krajská 
zřízení a obce, resp. jejich úřady, převážně 
v přenesené působnosti. Policii ČR náleží 
výkon státní správy na úseku pobytu cizinců 
a ve věcech azylových. 

Od výše uvedeného se odvíjí podíl obce 
s rozšířenou působností (města Sedlčany) 
a její kompetence v oblasti vnitřní správy státu. 

Odbor vnitřních věcí Městského úřadu 
Sedlčany je organizačně, a to podle obsahu 
výkonů, členěn na tři Úseky, přičemž ně-
které kompetence vnitřních věcí státu pře-

vzal Odbor krizového řízení (spisová služba 
a další).

Jedná se o Úsek všeobecné správy, Úsek 
osobních dokladů a Czech POINT a Úsek slu-
žeb a informací.

První dva uvedené Úseky jsou dislokovány 
v administrativní budově III Městského úřadu 
Sedlčany na adrese Nádražní č. p. 336. Úsek 
služeb a informací je dislokován v hlavní bu-
dově Radnice Sedlčany (administrativní bu-
dova I Městského úřadu Sedlčany) na adrese 
náměstí T. G. Masaryka č. p. 32.

Pod působnost Úseku všeobecné správy 
je zahrnuta agenda evidence obyvatel, ruše-
ní údajů o trvalém pobytu; matrika, která se 
dělí na matriku narození, manželství a úmrtí; 
uznání otcovství pro nesezdané páry; vidimace 
a legalizace (ověřování listin a podpisů) a svatby.

Úsek osobních dokladů a Czech POINT má 
v kompetenci agendu občanských průkazů 
a cestovních dokladů. Samozřejmě umožňuje 
služby, které jsou pro občany prováděny skr-
ze produkt nazvaný Czech POINT. Podstatné 
je vědět, že uvedené agendy Úseku osobních 
dokladů a Czech POINT nejsou svázány místní 
příslušností, což znamená, že si občané mo-
hou tyto záležitosti (doklady) vyřídit kdekoli, 
na kterémkoli úřadě na území ČR na úrovni 
obce s rozšířenou působností. V našem re-
gionu jsou nejblíže Votice, Dobříš, Příbram, 
Benešov a Milevsko. Náš Úřad, zejména pro 
imobilní občany, poskytuje tyto služby, a to 
po předchozím objednání a domluvě na ter-
mínu vyřízení těchto dokladů, v přirozeném 
sociálním prostředí žadatele (v domácnosti; 
v Domově s pečovatelskou službou apod.) 
nebo v ubytovacím zařízení i nemocnici. 

Pod Úsek služeb a informací spadá poda-
telna Městského úřadu Sedlčany a recepce. 
Pracovníci tohoto Úseku vykonávají činnosti 
spojené s agendou poskytování informací, 
vyřizují agendu stížností a petic a dále zajišťu-
jí agendu ztrát a nálezů. Rovněž je zde zříze-
no kontaktní pracoviště služby Czech POINT 
a nově od tohoto roku i vidimace a legalizace 
(ověřování podpisů a listin), a to za účelem 
zvýšení komfortu služeb z jednoho místa.

V administrativní budově I (Radnice Sedlča-
ny) je úředně zřízena obřadní místnost, která 
je umístěna ve druhém patře této budovy 
(jinak velká zasedací místnost). Zde se, mimo 
jiné, realizují svatební obřady, které přináleží 
mezi další kompetence Odboru vnitřních věcí. 
Úředním dnem pro svatby je stanoven pátek, 
což ve svém důsledku znamená, že ve stano-
vený čas v tento den je proveden slavnostní 
svatební obřad bez správního poplatku (Ra-
dou města Sedlčany stanoven pátek v čase za-

hájení obřadu od 10:00 hod. do 14:00 hod.).
Pro kvalitní organizaci práce, řád, jisto-

tu zaměstnanců a snoubenců, Rada města 
Sedlčany každoročně schvaluje tzv. Kalendář 
oddacích dnů, a to vždy koncem září roku 
předchozího na rok následující, kterým jsou 
stanoveny dny, ve kterých se mohou konat 
svatební obřady. Tento Kalendář je závaz-
ný bez výjimky, a to zejména s ohledem na 
výše uvedené a dodržování zákoníku prá-
ce, bezpečnostních a jiných předpisů a dále 
s ohledem na plány práce a časové limity 
zaměstnanců zařazených do výkonů Odboru 
vnitřních věcí, zejména matrikářek. 

Dopad kompetencí Odboru vnitřních věcí 
Městského úřadu Sedlčany je stanoven zá-
konem, limitován tzv. matričním obvodem 
města Sedlčany, který není shodný (je menší) 
s množinou obcí spadajících pod státní sprá-
vu do prostředí působnosti města Sedlčany, 
jako obce s rozšířenou působností. Na Odbo-
ru vnitřních věcí jsou vedeny matriční knihy 
pro obce v obvodu hranic Sedlčany, Jesenice, 
Kňovice, Křepenice, Nalžovice, Nedrahovice, 
Osečany, Počepice, Příčovy, Radíč, Svatý Jan 
a Vysoký Chlumec. V těchto obcích při sva-
tebních obřadech je oddávajícím starosta, 
místostarosta nebo pověřený člen Zastupi-
telstva města Sedlčany (21 zastupitelů města 
Sedlčany, včetně starosty a místostarosty), 
kteří mají právo užívání závěsného odznaku 
se státním znakem. Dále může být oddáva-
jícím starosta nebo místostarosta obce, kte-
rá je nematričním úřadem a má-li jeden ze 
snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu 
této obce. K postavení a úloze matrikářky lze 
dodat, že se jedná o odpovědnou úřední oso-
bu, která musí být respektována, má-li dostát 
svým povinnostem a očekávanému výkonu.

Mezi nejvíce frekventovaná místa sva-
tebních obřadů našeho matričního obvodu 
patří Hulín, Strnadovský mlýn, zámek Na 
Červeném Hrádku a zámek Radíč. Vhodným 
místem pro svatební obřad může být i torzo 
větrného mlýna u obce Příčovy a další. Podle 
výčtu shora uvedených obcí můžeme usoudit 
velikost matričního obvodu, tj. skutečnost, že 
hranice matričního obvodu „začínají“ z po-
hledu od Sedlčan za Strnadovským mlýnem 
a dosahují až za kemp Roviště. 

Na tomto místě je důležité připomenout, 
že o jiné vhodné místo svatebního obřadu 
oproti obřadní místnosti výše uvedené, mu-
sejí snoubenci požádat. Povoluje jej pouze 
matrika (matrikářka), nikoli starostové obcí 
nebo jiní volení zástupci (oddávající), přičemž 
místo obřadu musí být veřejné, důstojné 
a dobře dostupné. Za vydání povolení se platí 
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 40/2018-2022 DNE 27. KVĚTNA 2020

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 24 specifických 
usnesení, a to v následném členění jednot-
livých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 13. května 
2020 (RM č. 39/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 40-
704/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedl-
čanských technických služeb, s. r. o. za rok 
2019, hospodářské a organizační činnosti 
a jejich revize a limity při plnění zadaných 
úkolů a rozpočtového plánu subjektu na ná-
sledující období roku 2020, a to s ohledem 
na omezení výkonu širšího spektra služeb 
a investic žádaných městem Sedlčany vzhle-
dem k nedostatku finančních prostředků 
na straně příjmů do schváleného rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020, který je způ-
soben makroekonomickou situací a zvý-
šenými výdaji státu do jiných oblastí (RM 
40-705/2018-2022);
▪ hospodářské výsledky obchodní společ-
nosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. 
za období roku 2019, a to v působnosti 
valné hromady jediného společníka, měs-
ta Sedlčany, s tím, že účetní závěrka za rok 
2019 svědčí o vyčíslené ztrátě hospodaření 
ve výši 5.108,06 Kč (v souboru výroků usne-
sení RM 40-704/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Městské 
teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2019, 
hospodářské a organizační činnosti při pl-
nění zadaných úkolů, výhledech činnosti 
a dále informace ve věci výkonu spektra 
služeb a předpokládaného vývoje jejich 
cen na následující období roku 2020 (RM 
40-707/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ o pokrytí ztráty hospodaření ve výši 
5.108,06 Kč obchodní společnosti Sedlčan-
ské technické služby, s. r. o za období roku 

2019 z přebytků hospodaření společnosti 
z minulých let (v souboru výroků usnesení 
RM 40-704/2018-2022); 
▪ o objednání prací v rámci akce „Opra-
va střechy 2. ZŠ – havárie“ od firmy GEN – 
Střešní konstrukce, s. r. o.; IČO 27110036, 
za cenu 411.400,- Kč bez DPH, tj. 497.794,- 
Kč včetně DPH, a to v souladu s ustanove-
ním vnitřního předpisu č. 2/2014 pro za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
v úplném a účinném znění (v souboru výro-
ků usnesení RM 40-726/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby záměr prodeje pozemku parc. 
č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 1469 m2, jehož 
součástí je stavba – budova bez čp. / če., 
objekt občanské vybavenosti, v k. ú. a obci 
Kosova Hora (bývalá úpravna vody), byl 
pro stávající nezájem opakovaně zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 
a to do dne 30. září 2020 za minimální cenu 
2.743.300,- Kč (RM 40-708/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene (služebnosti inženýrské sítě) č. smlou-
vy oprávněný: 20/9991183/SZVB9“, mezi 
ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Karolínská 
661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, jako opráv-
něným a městem Sedlčany, jako povinným, 
jejímž předmětem je zřízení a provozová-
ní podzemního kabelového vedení VN 22 
kV, včetně chrániček, sloužícího k vyvedení 
elektrického výkonu z kogenerační jednot-
ky typu TEDOM Quatro D 600 s přípojným 
elektrickým výkonem 600 kW, instalované 
oprávněným do nadřazené distribuční sítě 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (tj. od tra-
fostanice v sídlišti Za Nemocnicí přes ulici 
Lidickou do bývalé kotelny v ulici Žižkova, 
vizte GP č. 2759-039/2020). Uvedené věc-
né břemeno se zřizuje na pozemcích ve 

vlastnictví města Sedlčany parc. č. 103/1, 
parc. č. 1332/1, parc. č. 1332/17, parc. 
č. 1344/5, parc. č. 1408, parc. č. 1588/2 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za jednorázovou 
náhradu ve výši 25.000,- Kč (včetně DPH); 
(RM 40-709/2018-2022);
▪ na základě Žádosti doručené dne 18. květ-
na 2020 v předmětu výměny přidělené by-
tové jednotky ze zdravotních důvodů, aby 
místo dříve přidělené byt. jednotky č. 10/III. 
patro na adrese objektu Domova s pečova-
telskou službou Sedlčany (ulice 28. října č. p. 
173, 264 01 Sedlčany), byla žadatelům nově 
přidělena byt. jednotka č. 6/II. patro v uve-
deném objektu (v souboru výroků usnesení 
RM 40-710/2018-2022);
▪ z důvodu uvolnění a využití bytové jednot-
ky č. 10/III. patro v Domově s pečovatelskou 
službou Sedlčany, na adrese objektu ulice 
28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, aby uvol-
něný byt byl přidělen žadatelce, dosud trva-
le bytem Sedlčany (RM 40-711/2018-2022);
▪ účetní závěrky za rok 2019 a Zprávy ne-
závislého auditora o auditu účetní závěrky 
za rok 2019 příspěvkových organizací měs-
ta Sedlčany, a to 1. základní školy Sedlčany; 
2. základní školy - školy Propojení Sedlčany; 
Základní umělecké školy Sedlčany; Mateřské 
školy Sedlčany; Školní jídelny l. ZŠ Sedlča-
ny; Školní jídelny 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní-
ho domu Josefa Suka Sedlčany; Městského 
muzea Sedlčany; Městské knihovny Sedl-
čany a Sportovních areálů Sedlčany (RM 
40-716/2018-2022);
▪ návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření ke dni 31. prosinci 2019, které 
byly podány těmito příspěvkovými organiza-
cemi města Sedlčany:
Základní umělecká škola Sedlčany; Ma-
teřská škola Sedlčany; Kulturní dům Jo-
sefa Suka Sedlčany; Městská knihovna 
Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany (RM 
40-717/2018-2022);

správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, což je sta-
noveno zákonem. 

Odbor vnitřních věcí připravuje a rozho-
dujícím výkonem se podílí na organizaci 
slavnostního obřadu „Vítání dětí do města 
Sedlčany“, které se uskutečňuje několikrát 
do roka, a to podle počtu narozených dětí 
a zájmu rodičů. 

Odbor vnitřních věcí (Úsek všeobecné sprá-
vy) samostatně zajišťuje volby, a to do všech 
dříve uvedených zastupitelských subjektů. Na 
pracovišti tohoto Odboru se za účasti pracov-
níků Českého statistického úřadu zpracováva-
jí výsledky voleb za celou obec s rozšířenou 
působností (tedy ze všech volebních okrsků). 

Další životní situace, ve kterých lze vyu-

POSTAVENÍ A ČINNOST ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ

žít kompetencí Odboru vnitřních věcí jsou 
podrobněji popsány a zveřejněny na www 
stránkách města Sedlčany, kde občané mo-
hou získat základní informace o činnosti 
i doplňující informace o zde uvedeném. 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník,
Bc. Milena Barešová,

vedoucí Odboru vnitřních věcí
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▪ na základě schváleného Plánu rozvoje 
sportu a samostatně podaných Žádostí o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2020, doručených subjekty v režimu 
zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů a další zákony, finanční pod-
poru na  činnost a aktivity v roce 2020 ná-
sledných subjektů:
▪ GE-BAEK HOSIN SOOL v částce 15.393,- Kč;
▪ Florbal Sedlčany v částce 8.501,00 Kč;  
s uvedenými subjekty budou uzavřeny Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 
podpory v roce 2020 (v souboru výroků 
usnesení RM 40-719/2018-2022);
▪ na základě podpory rozvoje občanské 
společnosti a samostatně podaných Žádostí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlča-
ny na rok 2020, doručených subjekty v režimu 
zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další 
zákony, finanční podporu na  činnost a aktivity 
v roce 2020 následných subjektů:
▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany – Ry-
bářský kroužek v částce 17.000,- Kč;
▪ Český svaz chovatelů v částce 17.000,- Kč;
▪ ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký spolek 
Příbram v částce 8.000,- Kč;
▪ ČSS, z. s., Sportovně střelecký klub Sedl-
čany v částce 3.000,- Kč;
▪ Junák – český skaut, středisko Sedlčany, 
z. s. v částce 7.000,- Kč;
▪ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. v částce 
5.000,- Kč;
▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s. v částce 5.000,- Kč;
▪ SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Oří-
kov v částce 5.000,- Kč;
▪ Veterán klub Sedlčany v částce 5.000,- Kč; 
▪ Základní kynologická organizace Sedlča-
ny č. 478 v částce 9.000,- Kč; s uvedenými 
subjekty budou uzavřeny Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí finanční podpory 
v roce 2020 (v souboru výroků usnesení RM 
40-721/2018-2022);
▪ odpuštění nájemného za pronájem are-
álu Nemocnice Sedlčany za měsíc březen 
a duben roku 2020 (č. j.: ST/10624/2020), 
a to s akceptací odůvodnění vysloveného 
žadatelem (důsledky koronavirové pan-
demie); (RM 40-723/2018-2022);

▪ bezúplatný převod vlastnictví (přijetí daru) 
zásahového vozidla CAS 15 Mercedes-Benz, 
Atego 9S0 0897, č. IM: 10800262, včetně 
výbavy a příslušenství (čerpadlo plovoucí 
MACXIMUM, č. IM: 11800036, dalekohled 
7x50, terč stavěcí svítící, nádoba záchytná, 
přístroj hasící sněhový, proudnice požár-
ní B75 v účetní hodnotě (pořizovací cena) 
celkem 5.006.000,65 Kč, z vlastnictví ČR – 
Hasičského záchranného sboru Středočes-
kého kraje, se sídlem Kladno, Jana Palacha 
č. p. 1970, 272 01 Kladno; IČO 70885371, 
do vlastnictví města Sedlčany, které bude 
sloužit zásahové jednotce JPO III Sedlčany, 
jenž dlouhodobě plní funkci záložní jednot-
ky profesionálního sboru (RM 40-724/2018-
2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s předloženým záměrem na vybudování 
„Optické sítě Sedlčany“, a to podle návrhu 
projektového řešení a spolupráce se spo-
lečnosti Telco Infrastructure, s. r. o. (RM 40-
712/2018-2022);
▪ s převodem finančních prostředků v po-
volené výši maximálně do 71.303,96 Kč 
z Fondu rezerv organizace do Fondu inves-
tičního, a to pro případ Žádosti příspěvkové 
organizace Školní jídelny 2. Základní školy 
Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 
Sedlčany; IČO 70999112, podané za účelem 
dorovnání chybějících prostředků Fondu in-
vestic a jejich využití na financování nákupu 
nové myčky nádobí do provozu školní jídel-
ny (RM 40-718/2018-2022);
▪ se zrušením úplaty za předškolní vzdělá-
vání v době omezeného provozu Mateřské 
školy Sedlčany, a to v souvislosti s vyhláše-
ním nouzového stavu za období od 17. břez-
na do 17. května 2020 včetně, s realizací 
vratky školného u dětí, které se neúčastnily 
vzdělávání, a to podle evidence a návrhu ře-
ditelky školy (RM 40-722/2018-2022);
▪ s převodem finančních prostředků v po-
volené výši 100.000,- Kč z Fondu rezerv or-
ganizace do Fondu investic, a to pro případ 
Žádosti příspěvkové organizace Městské mu-
zeum Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova 
č. p. 136, 264 01 Sedlčany; IČO 7097343, či-
něné za účelem dokončení stavebních úprav 
sklepních prostor v budově muzea (podlaha, 
elektroinstalace celkové dokončení k využití); 
(RM 40-725/2018-2022);
▪ se zařazením území města Sedlčany 
do územní působnosti MAS Sedlčansko, 
o. p. s., a to na programové období let 2021-
2027 (RM 40-726/2018-2022).

Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit:
▪ navrhované Rozpočtové opatření 
č. 2/2020, a to v plném rozsahu všech ak-
tuálních a navržených rozpočtových změn. 
Předmětem tohoto opatření je snížení pří-
jmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
o částku ve výši 2.540,- tis. Kč a snížení vý-
dajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
o částku 2.340,- tis. Kč. Příjmy po provede-
né úpravě budou činit celkem 241.667 tis. 
Kč; výdaje budou činit celkem 241.667,- tis. 
Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření 
do dříve schváleného rozpočtu a RO 
č. 1/2020 města Sedlčany na rok 2020 bude 
vyrovnaný (RM 40-713/2018-2022);
▪ přijetí úvěru od poskytovatele bankov-
ních služeb, u kterého má město Sedlčany 
otevřen účet, tj. Komerční banka, a. s., která 
městu Sedlčany nabídla nejlepší podmínky, 
které jsou definovány základními parametry 
smluvního ujednání (konsolidace stávající-
ho úvěru na financování Dopravního termi-
nálu Sedlčany; nabídka úvěru ve výši jistiny 
25 mil. Kč; splatnost do tří let s řešením mi-
mořádné splátky v případě doplatku dota-
ce ze strany IROP ve výši 11.249.841,26 Kč, 
znamenající snížení měsíčních splátek po po-
nechání doby splatnosti, případně zkrácení 
doby splatnosti (RM 40-714/2018-2022);
▪ a projednat doplněný a upravený Pro-
gram jednání 10. veřejného zasedání Za-
stupitelstva města Sedlčany pro toto vo-
lební období (2018 – 2022), které se bude 
konat v pondělí dne 8. června 2020 v čase 
od 17:00 hod. ve Společenském sále Kultur-
ního domu Josefa Suka Sedlčany, a to o další 
programové celky – „Rozpočtové opatření 
č. 2 / 2020“ a „Oživení náměstí T. G. Ma-
saryka – restaurační zahrádky“ (RM 40-
715/2018-2022);
▪ poskytnout dotace subjektům (žada-
telům) s využitím institutu Veřejnoprávní 
smlouvy, uzavírané mezi poskytovatelem 
a příjemcem finanční podpory v definova-
ném předmětu dotace, a to v doporučených 
částkách, které jsou v možnostech poskyto-
vatele, uvedených v Příloze tohoto usnese-
ní. Jedná se o tyto podporované subjekty: 
TJ TATRAN Sedlčany, z. s.; Tělocvičná jedno-
ta Sokol Sedlčany, p. s.; Sportovní klub Pegas 
Sedlčany, z. s.; Alena Novotná, z. s.; Rugby 
Club Sedlčany, z. s.; Sportovní klub ZLOBR 
Sedlčany, z. s.; KARATE-P-KLUB, z. s.; Šacho-
vý klub KDJS Sedlčany, z. s. a Ochrana fauny 
ČR, o. p. s. (RM 40-720/2018-2022).

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 40/2018-2022 DNE 27. KVĚTNA 2020
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Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 25 usnesení, resp. specifických 
rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ zprávu o kontrole plnění usnesení z 9. za-
sedání Zastupitelstva města Sedlčany, které 
se konalo dne 9. března 2020, předloženou 
panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místosta-
rostou města Sedlčany, s aktuálními údaji 
plnění, a to v plném rozsahu, bez připomí-
nek (usnesení 152/2018-2022);
▪ předloženou zprávu panem Mgr. Zdeň-
kem Šimečkem, místostarostou města 
Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 

Sedlčany za uplynulé období v intervalu 
dní 10. března 2020 až 8. června 2020, ve 
kterém se v termínu dne 25. března 2020, 
dne 22. dubna 2020, dne 13. května 2020 
a dne 27. května 2020 konala řádná zasedá-
ní tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 
153/2018-2022);
▪ informace o průběhu letošního ročníku 
a výsledcích hlasování v rámci Participa-
tivního rozpočtu města Sedlčany 2020 
– Nápady pro Sedlčany. Zvítězil projekt 
s názvem „Úprava a vybavení tzv. pískovny 
u 2. ZŠ Propojení herními prvky“, který bude 
realizován dle schváleného harmonogramu 
(usnesení 158/2018-2022).

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky 
hospodaření a plnění schváleného roz-
počtu vč. RO č. 1-8 za rok 2019 a to tak, 
že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu 
účetního období dne 31. prosince 2019 
jsou ve výši 294.296,18 tis. Kč vč. zapojení 
rezerv (což představuje 99,99 % schválené-
ho předpokladu RO č. 8) a rozpočtové vý-
daje ke dni 31. prosince 2019 jsou ve výši 
284.172,11 tis. Kč (což představuje 97,29 % 
schváleného předpokladu RO č. 8); (usne-
sení 154/2018-2022);
▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Sedlčany 
za rok 2019 a zároveň účetní závěrku měs-
ta Sedlčany za rok 2019, která je součástí 
Zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Sedlčany 
za rok 2019; (v souboru výroků usnesení 
155/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o úvěru registrační 
číslo 99026055448 mezi městem Sedlčany 
a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, 
Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha; IČO 
45317054, na refinancování úvěru, který 
byl přijat na financování akce „Moderniza-
ce přestupního terminálu Sedlčany“. 
Smlouva o úvěru bude uzavřena ve výši 
poskytnutého úvěru 25.000.000,-Kč. Sou-
částí Smlouvy o úvěru je splátkový kalendář 
(usnesení 156/2018-2022);
▪ navrhované Rozpočtové opatření 
č. 2/2020, a to v plném rozsahu všech ak-
tuálních a navržených rozpočtových změn. 
Předmětem tohoto opatření je snížení pří-
jmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
o částku ve výši 2.540,- tis. Kč a snížení vý-
dajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
o částku 2.340,- tis. Kč.  Příjmy po provede-
né  úpravě  budou činit celkem 241.667,- tis. 
Kč; výdaje budou činit celkem 241.667,- tis. 
Kč. Rozpočet po započítání tohoto opat-
ření do dříve schváleného rozpočtu a RO 
č. 1/2020 města Sedlčany na rok 2020 bude 
vyrovnaný (usnesení 157/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora spor-
tovní činnosti spolku TJ TATRAN SEDLČANY, 
z. s.“, a to subjektu TJ TATRAN SEDLČANY, 
z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 
264 01 Sedlčany, IČO 00663468, ve výši 
573.903,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
159 a/2018-2022); 
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účely „Zajištění spor-
tovní činnosti a provozu areálu TJ Sokol 
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Sedlčany“ a to pro subjekt Tělocvičná jed-
nota Sokol Sedlčany, p. s., se sídlem Sedl-
čany, Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, 
IČO 61101052, ve výši 73.222,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 159 b/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účely „Činnost spolku, 
rozvoj a prezentace sportu v regionu, práce 
s mládeží“ a to pro subjekt Sportovní klub 
Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, 
Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČO 
61903779, ve výši 51.000,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení 159 c/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora sportu-
jících dětí a mládeže v oblasti rekreačního 
a sportovního aerobiku“ pro subjekt Alena 
Novotná, z. s. se sídlem Sedlčany, Zahradní 
č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČO 02166437, 
ve výši 75.828,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 159 d/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti 
RC Sedlčany, z. s.“ pro subjekt Rugby Club 
Sedlčany, z. s., se sídlem Kňovice, č. p. 107, 
264 01 Sedlčany, IČO 27027678, ve výši 
41.677,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
159 e/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti 
mládeže ve Sportovním klubu ZLOBR Sedl-
čany“, pro subjekt Sportovní klub ZLOBR 
Sedlčany, z. s. se sídlem Sedlčany, U Školky 
č. p. 698, 264 01 Sedlčany, IČO 22864814, 
ve výši 33.515,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 159 f/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora syste-
matického sportování mládeže“ pro sub-
jekt KARATE-P-KLUB, z. s., oddíl Sedlčany 
se   sídlem Tábor, Sofijská č. p. 2798/5, 
390 05 Tábor, IČO 67154662, ve výši 
31.761,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
159 g/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace pro účely „Výcho-
va mladých šachistů, činnost šachového 
kroužku“ pro subjekt Šachový klub KDJS 
Sedlčany, z. s., se sídlem Havlíčkova, č. p. 
514, 264 01 Sedlčany, IČO 48955566, ve 
výši 21.250,00 Kč (v souboru výroků usne-
sení 159 h/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Celoroční činnost 
Centra Ochrany fauny ČR“ a to pro subjekt 
Ochrana fauny ČR, o.  p. s., se sídlem Hra-
chov 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, 

IČO 67778585, ve výši 68.000,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 159 i/2018-2022);
▪ České republice – Hasičskému záchran-
nému sboru Středočeského kraje, Územ-
nímu odboru Příbram, poskytnutí finanč-
ního příspěvku z rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2020 v maximální výši 120.000,00 
Kč, a to za účelem spolufinancování ná-
kupu Chemického kontejneru, který bude 
sloužit, mimo jiné, pro záchranné a li-
kvidační práce při mimořádných událos-
tech, krizových stavech nebo živelných 
pohromách, řešených na území města 
Sedlčany Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, Územním odborem 
Příbram, stanice Příbram, kde bude umís-
těn (usnesení 160/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
čany č. 1/2020, o stanovení kratší doby 
nočního klidu, kterou se zároveň ruší 
obecně závazná vyhláška města Sedlčany 
č. 1/2019, o stanovení kratší doby nočního 
klidu, schválená usnesením Zastupitelstva 
města Sedlčany, označeným ZM 71/2018-
2022 dne 13. května 2019 (v souboru vý-
roků usnesení 161/2018-2022);
▪ prodej části původního pozemku parc. 
č. 2194/2, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití ostatní komunikace, 
v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Skalách), 
tj. parc. č. 2194/5 o výměře 101 m2, vizte 
geometrický plán č. 2752-35/2020 ze dne 
21. dubna 2020, a to manželům trvale by-
tem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,- 
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
15.150,- Kč (usnesení 162/2018-2022);
▪ prodej části původního pozemku parc. 
č. 176/11, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití ostatní komunika-
ce, v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita mezi 
autobusovým nádražím a ul. Růžovou), 
tj. parc. č. 176/13 o výměře 79 m2, vizte 
geometrický plán č. 2761-49/2020 ze dne 
11. května, a to fyzické osobě, trvale by-
tem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,- 
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
11.850,- Kč (usnesení 163/2018-2022);
▪ směnu pozemků dle geometrického 
plánu vyhotoveného společností Energon 
Dobříš, s. r. o., kdy žadatel, trvale bytem 
Sedlčany, smění pozemek, resp. díl „q“ 
o výměře 4 m2, oddělený z původního po-
zemku parc. č. 814/2 v k. ú. a obci Sedl-
čany, za pozemky, resp. díly ve vlastnictví 
města Sedlčany o celkové výměře 575 
m2, tj. díl „v“ o výměře 21 m2, oddělený 
z původního pozemku parc. č. 813/1, díly 

„g+f“ o celkové výměře 34 m2, oddělené 
z původního pozemku parc. č. 814/1, díl 
„i“ o výměře 5 m2, oddělený z původního 
pozemku parc. č. 792/9, díl „u“ o výmě-
ře 54 m2, oddělený z původního pozemku 
parc. č. 813/1, díly „e+s“ o celkové výmě-
ře 275 m2, oddělené z původního pozem-
ku parc. č. 814/1, díl „t“ o výměře 14 m2, 
oddělený z původního pozemku parc. č. 
813/1, díl „d“ o výměře 134 m2, oddělený 
z původního pozemku parc. č. 814/1, díl 
„a1“ o výměře 38 m2, oddělený z původ-
ního pozemku parc. č. 814/7, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany. Směna pozemků bude 
provedena s finančním vyrovnáním za jed-
notkovou cenu 150,- Kč/m2, tzn., že žada-
tel uhradí městu Sedlčany částku 85.650,- 
Kč (usnesení 164/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, název veřejného prostranství 
nacházejícího se mezi potokem Mastník, 
ulicí Luční a silnicí I/18 na pozemcích parc. 
č. 3059 (část), parc. č. 445/2 (část), parc. 
č. 441, parc. č. 442, parc. č. 443, parc. 
č. 444, parc. č. 452, parc. č. 453, parc. 
č. 455/5, parc. č. 455/6, parc. č. 440/2, 
parc. č. 440/3, parc. č. 3059/3, parc. 
č. 3059/5, parc. č. 393 a parc. č. 394/1, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany. Veřejné pro-
stranství se nazývá „Sportovní areál Luč-
ní“ (usnesení 165/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany stáhlo:
▪ ze schváleného programu veřejného za-
sedání Zastupitelstva města Sedlčany pro-
gramový bod označený „11.5“ s názvem 
„Návrh na pojmenování veřejného pro-
stranství – parku“ (usnesení 166/2018-
2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo:
▪ Radu města Sedlčany k dopracová-
ní technického manuálu pro zřizování 
předzahrádek na náměstí T. G. Masary-
ka předloženého JUDr. Filipem Růzhou 
(usnesení 167/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi 
města Sedlčany a členům Zastupitelstva 
města Sedlčany Ing. Blance Vilasové a Ing. 
Josefu Soukupovi vést jednání se společ-
ností Savencia Fromage & Dairy ve věci 
možného prodeje pozemku parc. č. 1502, 
k. ú. a obec Sedlčany, či případné jiné 
kompenzace za ukončení mlékárenské vý-
roby v Sedlčanech (usnesení 168/2018-
2022).



RŮZNÉ

V posledních měsících je jedním z nejpo-
užívanějších slov slovo rozvolňování. Jsme 
rádi, že jsme mohli téměř hned po ukon-
čení nouzového stavu uspořádat v knihov-
ně první divadelní představení – Listování 
z knihy Špeky Roba Granta. I pro tuto herec-
kou skupinu to bylo úplně první představení 
a zážitek to byl opravdu výjimečný. Možná 
i proto, že jsme toto představení věnova-
li našim letošním Čtenářkám roku a také 
všem, kteří šili roušky či tiskli na 3D tiskár-

PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ A VERNISÁŽ V SEDLČANECH

nách ochranné štíty. Jenom nás mrzelo, že 
se do hlediště všichni nevešli. 

Čtenáře roku jsme měli vyhlašovat 13. 3. 
2020. K tomu však již nedošlo. Žáci a stu-
denti sedlčanských škol si tak museli počkat 
na výsledky ankety až do 19. 5. 2020. Ptali 
jsme se jich, zda je některý z učitelů/učite-
lek přivedl ke čtení. Nejvíce hlasů obdržely 
paní učitelky Iva Novotná (1. stupeň 2. ZŠ 
Propojení) a Blanka Čížková (2. stupeň 1. ZŠ 
Sedlčany). Odměny a vzpomínkový list jim 

předal starosta města Ing. Miroslav Hӧlzel 
s ředitelkou knihovny.

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 konečně prostory 
knihovny po delší (vynucené) době pro-
měnila nová výstava. Jsme rády, že se prá-
vě u nás mohla uskutečnit první vernisáž 
ve městě. Její součástí se stalo i slavnostní 
vyřazení studentů (absolventů) výtvarné-
ho oboru ZUŠ Sedlčany. Knihovna v měsíci 
červnu patřila právě jim a velmi si toho vá-
žíme.                                    Blanka Tauberová

PTAČÍ NAUČNÁ STEZKA V SEDLČANECH

Jedním z projektů loňského participativního rozpočtu byla Pítka 
pro ptáky, která od června mají již finální podobu.

Celkem je v Sedlčanech rozmístěno 15 pítek, ať již kamenných či 
keramických a tvoří  Ptačí naučnou stezku, která začíná na náměstí 
T. G. Masaryka s informační tabulí o rozmístění pítek po městě.
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PÍTKA 
PRO PTÁKY

7.

SEZNAM, POLOHA 
A GPS JEDNOTLIVÝCH 
STANOVIŠŤ 

1.

Projekt je financován městem Sedlčany
Kresby Inka Delevová, 
Kamenná pítka: Michal Mašek

červenka obecná – park Cihelný vrch 
(GPS: 49.6551494N, 14.4122278E) 

pěnkava – u 1. ZŠ 
(GPS: 49.6567503N, 14.4262908E)

hrdlička zahradní – u ZUŠ 
(GPS: 49.6577683N, 14.4234944E)

zvonek zelený – MŠ za radnicí 
(GPS: 49.6580500N, 14.4238083E)

stehlík obecný – u MŠ jižní sídliště 
(GPS: 49.6548856N, 14.4233389E)

drozd – z boku přístavby 2. ZŠ Propojení 
(GPS: 49.6567192N, 14.4229983E)

kos – u staré budovy 2. ZŠ Propojení 
(GPS: 49.6561139N, 14.4229569E)

rehek domácí – u knihovny 
(GPS: 49.6584372N, 14.4208164E)

sýkora modřinka – u KDJS 
(GPS: 49.6593317N, 14.4206983E)

pěnice černohlavá – u domova seniorů 
(GPS: 49.6609825N, 14.4202719E)

budníček menší – nad MŠ severní sídliště 
(GPS: 49.6600947N, 14.4178164E) 

konopka obecná – „nový“ hřbitov 
(GPS: 49.6636839N, 14.4220972E) 

zvonohlík – Za Nemocnicí 
(GPS: 49.6596586N, 14.4253842E) 

vrabec – atrium nemocnice 
(GPS: 49.6587661N, 14.4261742E) 

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.
6.

5.

13.

14.

10.

9.

11.

1.
2.

Letáček Ptačí naučnou stezku s mapou a seznamem ptáků, které 
můžete u jednotlivých pítek spatřit, je k vyzvednutí v Turistickém 
informačním centru na náměstí. 



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

Dne 17. července od 21 hod. U háječku 
proběhne v rámci Sedlčanského kulturního 
léta projekce úspěšného filmu Bohemian 
Rhapsody.

ČERVENEC - SRPEN 2020

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

MUZEUM
KNIHOVNA
KNIHOVNA

18.6. - 20.9. VÝSTAVA „GENERACE X: JAK ŽILY HUSÁKOVY DĚTI”
7.7. - 2.9. VÝSTAVA „Z DÍLEN II.”
1.7. - 31.8. VÝSTAVA „NA CHODBĚ”

PO 13.7. od 10 hod.  LIŠKA ŠIŠKA VE ŠKOLE
ST 15.7. od 17 hod.  HAJÁNEK
PÁ 17.7. od 21 hod. BOHEMIAN RHAPSODY - U háječku
SO 18.7. od 21 hod. PŘES PRSTY - U háječku

ST 22.7. od 17 hod. HAJÁNEK
SO 25.7. od 20 hod. 3BOBULE

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

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

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

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

............................................... LETNÍ KINO

............................................... LETNÍ KINO

ST 8.7. od 17 hod.  HAJÁNEK
SO 11.7. od 20 hod. MODELÁŘ
NE 12.7. od 14 hod. FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ - Areál „U chovatelů”

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

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

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

ST 1.7. od 17 hod. HAJÁNEK
SO 4.7. od 20 hod. CATS

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

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

ST 29.7. od 17 hod.  HAJÁNEK
SO 1.8. od 18 hod.  CESTA ZA ŽIVOU VODOU

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

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

ST 5.8. od 17 hod. HAJÁNEK
SO 8.8. od 20 hod.  V SÍTI
NE 9.8. od 14 hod. COUNTRY & FOLK WW - STANDA MAREČEK - Areál „U chovatelů”

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

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

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

PO 10.8. od 10 hod. SPORTEM KU ZDRAVÍ
ST 12.8. od 17 hod. HAJÁNEK
SO 15.8. od 14 hod. KONCERT DECHOVÉ HUDBY SEDLČANKA - Areál „U chovatelů”

NE 16.8. od 10 hod. KONCERT DECHOVÉ HUDBY MÍLY NOVÁKA - Areál „U chovatelů”

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

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

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

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

ST 19.8. od 17 hod. HAJÁNEK
PÁ 21.8. od 20 hod. ŽENY V BĚHU - U háječku
SO 22.8. od 20 hod. NA SAMOTĚ U LESA - U háječku

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

............................................... LETNÍ KINO

............................................... LETNÍ KINO

ST 26.8. od 17 hod. HAJÁNEK
SO 29.8. od 20 hod.  VLASTNÍCI

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

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



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 červenec - srpen 2020

Září 2020
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE, Darmot Canavan
Hra je o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na od-
puštění. Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, 
které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Neče-
kaná 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

PŘEDPLATNÉ DIVADLA  2020-2021PŘEDPLATNÉ 2020 - 2021
Blíží se čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2020 - 
2021 a doufejme, že bude lepší nežli ta uplynulá – koro-
navirem zkrácená sezona 2019-2020. Majitelé perma-
nentek 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 divadel-
ních 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 sezo-
ně 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 permanen-
tek z minulé sezony:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 
2020 výhradně v předprodeji vstupenek v TIC na ná-
městí TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 
158, kde si lze i dohodnout rezervaci. Pro letošní rok 
opět platí rezervace stávajících míst majitelům před-
platitelských průkazů pro sezonu 2019 - 2020, ale 
pouze těm, kteří dali souhlas ke zpracování osobních 
údajů dle směrnice GDPR. Kdo má zájem o „své mís-
to“, tak si může zakoupit novou permanentku v před-
prodeji 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 ve-
lice 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.

Říjen 2020 
COMMEDIA FINITA, Viktorie Hradská
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světové-
ho formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mis-
trně 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 přítom-
nou českou malost, která potírá velké talenty...
Hru uvádí Divadelní společnost Karel Soukup a v režii Reného 
Příbila hrají: učitelka zpěvu - Kateřina MACHÁČKOVÁ, uklízeč-
ka - Lucie KOŽINOVÁ, kamarádka - Valerie ZAWADSKÁ, komor-
ná - Anna KULOVANÁ, pořadatel - Karel SOUKUP

Prosinec 2020   
BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si za-
čínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak pře-
žít 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 Vik-
toriina konzervativní matka Ester, která znovu zahoří ma-
teřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest ohněm. 
Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou na první no-
vomanželské trable, které jsou podány s vtipem a nadhle-
dem 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 Ivá-
kové hrají: Viktorie Bratterová - Anna KAMENÍKOVÁ (Linhar-
tová)/ Karolína VÁGNEROVÁ, Pavel Bratter - Radúz MÁCHA, 
Ester Banksová - Veronika FREIMANOVÁ, Hektor Velasco - Ru-
dolf HRUŠÍNSKÝ 
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PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY  
2020-2021

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 Mila-
na Schejbala hrají: 
Barbara Marková  - Eliška NEJEDLÁ, Matěj Veverka  - Robert 
TYLEČEK, Antonín „Tony“ Řezníček - Martin DUSBABA, Eda Lo-
renc  - Vladimír SENIČ, Pankrác Rosický  - Petr FLORIÁN, Paní 
Schubertová  - Helena KAROCHOVÁ

Březen 2021
RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně in-
spirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná 
hra, stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě ji-
ného především kritickou sondou nekompromisně dokládají-
cí 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 partner-
ským krizím, vychází z knihy manželů Peasových, které zkou-
mají 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 Měst-
ského divadla Mladá Boleslav.
V režii Ondřeje Havelky hrají:
Phileas Fogg - Martin ZBROŽEK, Passepartout - Vojtěch HAVEL-
KA, Auda - Rozálie HAVELKOVÁ, Chandra, párský vůdce slonů 
- Václav WORTNER, Člen Reformního klubu  - Petr BUCHÁČEK, 
2. člen Reformního klubu  - Radim MADEJA, Žena  - Eva REITE-
ROVÁ, 3. člen Reformního klubu  - Jakub ŠAFR 

Září 2020 
LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
Program je sestaven z citací z knih známé herečky, spisovatel-
ky a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století 
přímo učarovala a také je plný krásné hudby našich klasiků po-
čínaje F. Škroupem, B. Smetanou či A. Dvořákem. Kromě skvos-
tů 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 sto-
letí (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 kla-
víristy 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 Spi-
rituál 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
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PLÁNOVANÉ AKCE KDJS NA PODZIM 2020

LÁSKA A INTRIKY /koncert/, POKÁČ /koncert/, OSM ŽEN /divadlo/, ANDREA KALIVODOVÁ /koncert/, LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU /hudeb-
ně-poetický večer/, TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE /divadlo/, 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/, COMEDIA FINITA /divadlo/, O KLUKOVI 
Z PLAKÁTU /pro děti a rodiče/, 4-TET /koncert/, ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA /hudebně-poetický večer/, 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/, VÁNOČNÍ KONCERT – LEONA MACHÁLKOVÁ /koncert/, ŠTÍSTKO A POUPĚNKA /show pro děti/, HOUSLE 
/divadlo/, …

Město Sedlčany připravilo pro občany města a také pro jeho návštěvníky 
na období prázdnin několik OPEN-AIR AKCÍ. Jedná se o veřejné akce s volným vstupem.

Pátek 17. července 2020 od 21.00 hod.   

BOHEMIAN RHAPSODY
U Háječku - LETNÍ KINO

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, je-
jich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž 
se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje 
raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich re-
volučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, 
„We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Je-
jich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou život-
ní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením 
na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii 
rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý 
svět.

SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020

 LETNÍ KINO

Sobota 18. července 2020 od 21.00 hod.

PŘES PRSTY
U Háječku - LETNÍ KINO

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hři-
štích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa 
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všech-
no. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat bio-
logické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve 
otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, 
když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno 
ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou 
minulostí Jíra (Jiří Langmajer).

Pátek 21. srpna 2020 od 20.00 hod.

ŽENY V BĚHU
U Háječku - LETNÍ KINO

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je 
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout ma-
raton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více 
než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud 
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér 
Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen 
začít. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…

Sobota 22. srpna 2020 od 20.00 hod.

NA SAMOTĚ U LESA
U Háječku - LETNÍ KINO

Hrdiny jsou manželé Oldřich a Věra Lavičkovi, kteří se svými dět-
mi Petříkem a Zuzankou odjíždějí do Loukova na chalupu svého 
známého, inženýra Radima Zvona. Chtějí také koupit chalupu 
a doufají, že jim Zvon pomůže. Nakonec si vyhlédnou malebnou 
chalupu dědy Komárka, který souhlasí, že ji prodá a zatím prona-
jme Lavičkovým jednu místnost. Lavičkovi se rozhodnou strávit 
na chalupě dovolenou. Zatímco Olda považuje pobyt na venko-
vě za nejen zdraví prospěšný a děti se spřátelí s dobrosrdečným 
dědou Komárkem, Věra je stále rozčilenější. Vadí jí spousta věcí 
a tak stále důrazněji naléhá na manžela, aby s dědou, který jí zce-
la zjevně překáží, promluvil o prodeji. V zimě však děda onemocní 
a přes veškeré odmlouvání jej lékař pošle do nemocnice. Když 
se však celá rodina o něco později vypraví do vsi s notářem, aby 
projednali prodej, najdou dědu opět doma, zdravého a čilého...

 KONCERTY - AREÁL U CHOVATELŮ
Neděle 12. července 2020 od 14.00 hod.
Koncert Country kapely

FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

Sobota 15. srpna 2020 od 14.00 hod.
Koncert 

DECHOVÉ HUDBY SEDLČANKA

Neděle 16. srpna 2020 od 10.00 hod.
Koncert 

DECHOVÉ HUDBY MÍLY NOVÁKA

Neděle 9. srpna 2020 od 14.00 hod. 
Koncert kapely 

COUNTRY & FOLK WW – STANDA MAREČEK
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

sobota 4. července ve 20 hod.

CATS 
film USA, GB – muzikál (2020), rež. T. Hooper, 110 min. 

Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování a slibuje 
nezapomenutelný divácký zážitek. Příběh se odehrává na legen-
dárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně, a jedna 
vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život. Volbu 
provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni 
se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi 
vyvolenými.               Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
sobota 1. srpna v 18 hod.         
CESTA ZA ŽIVOU VODOU 
film Norsko – fantasy pohádka (2020), rež. B. Sandemose, 99 min. 

Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud nešťastně. Kris-
tinini rodiče, král Erik a královna Viktorie, jsou otráveni a z to-
hoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba Espenovi bratři. 
Oba nešťastníci jsou ihned uvrženi do nejhlubšího vězení a če-
kají na popravu. To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob, jak 
chytře a mazaně situaci vyřešit! Přesvědčí princeznu Kristin, 
aby se s ním vydala hledat bájný zámek Soria Moria, který je 
prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se podle dávných pověstí 
ukrývá pramen zázračné živé vody a s její pomocí chce Espen 
zachránit život krále i královny i svých bratrů. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 11. července ve 20 hod.

MODELÁŘ
film ČR – psychologický, thriller (2020), P. Zelenka, 110 min. 

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dro-
nů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (J. 
Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvěj-
ných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (K. Há-
dek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osob-
ním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze 
střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by 
se jinak nepodívali.       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných morav-
ských vinic.  Po mnoha sklizních… Honza (K.Hádek) a Klára (T. Voříš-
ková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže 
všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to 
právě teď moc neklape.Navíc nastává rozhodující čas vinařského 
roku – vinobraní. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle 
manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, 
které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit stín své-
ho otce (V. Postránecký). Ještě, že ten ji provází jadrně vtipnými 
a moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 25. červenec ve 20 hod.

3BOBULE 
film ČR – komedie (2020), rež. M. Kopp, 103 min.  

sobota 8. srpna ve 20 hod.

V SÍTI
film ČR – komedie, dokument (2020), rež. Vít Klusák, 100 min. 

Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predá-
torů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zne-
užívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými 
rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu pro-
žily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných ko-
piích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na 
netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů 
požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých peni-
sů a odkazy na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydírání.  
                                                Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota  29. srpna 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.
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VÝSTAVA

od 7.7. - 2.9.2020

KVÍZOVÁNÍ NA LÉTO
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 na prázdniny: Najděte deset literárních děl ukrytých 
v obrázkové šifře.

Z DÍLEN II.
Od 7. července do 2. září 2020 se nechte v knihovně unášet 
na vlnách fantazie spolu s výtvory dětí z výtvarných dílen Ma-
tlámo Patlámo a Práce se dřevem doplněné o práce účastníků 
kurzů Studijní kresby.
Dílny jsou určeny malým tvořivcům předškolního a školního 
věku, prostor pro rozlet poskytuje Rodinné centrum Petrklíč.
Dílka, která můžete v knihovně zhlédnout, byla vytvořena vý-
tvarnými technikami z mnoha uměleckých oblastí, s odvahou 
k experimentu a respektem k tvořivosti. Práce vznikaly od října 
loňského roku do chvíle, kdy byla činnost kroužků z vyšší moci 
přerušena. I v kratším čase děti jistě dokázaly vytvořit zajímavé 
a půvabné exponáty.
Přejeme vám příjemný zážitek.

Markéta Hrdličková
Šárka Bilinová
Simona Šeleverová
Bára Pšeničková

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Prázdninová provozní doba: 
Pondělí 9 – 18
Úterý 9 – 18
Středa 9 – 18

UPOZORNĚNÍ
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před 
obchodním domem, slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ 
VYPŮJČENÝCH KNIH. Není tedy určen na dary. 

VÝSTAVA

od 1.7. - 31.8.2020

VÝSTAVA „NA CHODBĚ“
Sedlčanské střípky – od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 prohlížejte 
a čtěte na chodbách budovy, ve které knihovna sídlí, ilustro-
vané příběhy. Vytvářeli je žáci 4. tříd sedlčanských základních 
škol. Projekt se jmenuje Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři. 
Všichni, kteří výstavu uvidíte, hlasujte. Příběh a ilustrace s nej-
větším počtem hlasů se stanou vítězi jubilejního ročníku. 
Tato tradiční soutěž (20. ročník) v letošním roce vznikala ne-
tradičně, na dálku. Některé příběhy a obrázky děti nakreslily 
nebo dotvořily v nouzovém stavu v době uzavření škol. Veliký 
dík patří všem letošním třídám a jejich učitelkám, že to nevzda-
ly a soutěž zvládly „na jedničku“.  
Na podzim výsledky anketního hlasování slavnostně vyhodno-
tíme spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem dětských 
knih.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do zimního semestru proběhne v knihovně od 7. 9. 2020 
do 12. 9. 2020. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma 
oslovuje. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začí-
nají 5. 10. 2020 od 10 hod. Bližší informace v knihovně u paní 
Jelenové.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 7. 9. 2020 do 
12. 9. 2020. Kurz otevřeme pouze pokud se naplní. Je určen 
všem generacím. 



KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý a od no-
vého školního roku zase zahájí svoji činnost. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka 
po prázdninách se uskuteční v neděli 27. 9. 2020 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 7. 9. 2020 od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Mnémé): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční ve středu 7. 10. 2020 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 2. 10. 2020 od 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách 
se uskuteční v úterý 6. 10. 2020 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 3. 10. 2020 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se usku-
teční ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 15 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 
7. 9. 2020 od 15 hod. Přijímáme nové členy – předškoláky a za-
čínající čtenáře. Klub pracuje zdarma. Přihlašujte se v knihovně 
u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen. 
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PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 1. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 8. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 15. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 22. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 29. 7. 2020 v 17 hod.
Středa 5. 8. 2020 v 17 hod.
Středa 12. 8. 2020 v 17 hod.
Středa 19. 8. 2020 v 17 hod.
Středa 26. 8. 2020 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst a listovat v časo-
pisech pro děti.

PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI
Pondělí 13. 7. 2020 v 10 hod.
Liška Šiška ve školce
dopolední program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný 
stejnojmennou knihou Ivy Geckové. Společně s plyšovou liš-
kou Šiškou se podíváme do mateřské školky. Pohrajeme si, 
zazpíváme, zacvičíme a možná si svou lišku Šišku i vyrobíme.

Pondělí 10. 8. 2020 v 10 hod.
Sportem ku zdraví
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi. Hravé do-
poledne plné básniček, her a písniček inspirované různými 
sporty. Na závěr se společně zklidníme při sportovní výtvarné 
dílně.

MOŽNÁ VÁM ZATÍM 
UNIKLO, ŽE…

…CHYSTÁME DALŠÍ SETKÁNÍ MIMINEK
Pokud jste sedlčanští a v uplynulých měsících jste přivíta-
li do své rodiny dalšího člena, můžete se přihlašovat na 
Setkání miminek. Tato setkání jsou součástí celostátního 
projektu S knížkou do života. Našim společným cílem je 
podpořit rozvoj verbálních schopností a představivosti dětí 
a zlepšit jejich vztah ke knize a čtení. Snažíme se rodičům 
vysvětlovat význam čtenářských dovedností pro správný 
rozvoj a budoucnost jejich dítěte. 
Knihovna nabízí prostor pro setkávání s ostatními rodiči, 
programy a aktivity pro děti od nejútlejšího věku a čas 
strávený ve společnosti knih. 
Setkání miminek se uskuteční ve středu 30. září od 
15 hodin v Městské knihovně Sedlčany. Závazné přihláš-
ky přijímáme v knihovně nebo elektronicky na adrese 
roskotova@knihovna-se.cz.

…POSKYTUJEME ZDARMA PŘÍSTUP K PLACENÝM DA-
TABÁZÍM
Potřebujete najít nějaký článek? Chcete si číst časopisy 
a deníky v cizích jazycích? Zajímá vás právo a vše co s ním 
souvisí? Na tyto otázky najdete odpovědi v naší knihov-
ně. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR máte možnost 
využívat tři následující databáze. Na počítač je však třeba 
předem se objednat.
On-line mediální databáze ANOPRESS IT archiv od 
r. 1996 – unikátní on-line mediální databáze českých médií 
(tištěné zdroje, přepisy televizních a rozhlasových pořadů, 
zpravodajské internetové servery). Uživatel má možnost 
vyhledávat dle vlastních klíčových slov, času zpracování, 
zdrojů, témat atd. Vyhledané články je možné hromadně 
zobrazit a případně vytisknout.
Databáze ASPI – přístup do databáze zahrnuje předpisy 
ČR a EU, judikaturu ČR a SDEU, historickou judikaturu, 
stejnopis, bibliografie, základní literaturu, časopis Soudce, 
Správní právo, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, re-
gistry a mnoho dalšího. Užší verze dále obsahuje i komen-
táře k vybraným zákonům a judikatuře.
Databáze PressReader – obsahuje plné texty více než 
6000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů 
v 60 jazycích ze 100 zemích světa. Archiv je u většiny titu-
lů 3 měsíce. Tituly jsou dostupné v den vydání a v plném 
rozsahu.

…NEJEN PŮJČUJEME, ALE I PRODÁVÁME KNIHY
Od roku 2015 je možné si knížky v knihovně nejen vypůj-
čit, ale i zakoupit. Možná vám tato služba proklouzla mezi 
prsty a nevíte o ní. Některé knížky jsou k dispozici ihned, 
ale ostatní si musíte objednat. Je třeba přijít včas, protože 
dodání chvíli trvá. Naše databáze však pokrývá 95 % knih, 
které jsou k dispozici na trhu. Navíc knížky získáte o něco 
levněji než v knihkupecké síti a podpoříte naši knihovnu. 
Z finančního zisku totiž nakupujeme nové knihy k půjčování.
Aktuálně nabízíme knihu regionální autorky Gabriely 
Falcové Diagnóza učitelka 2, Úča na cestách. 



Otevírací doba:
leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.
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Tyršova 136 
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240  
www.muzeum-sedlcany.cz

Výstavu ve spolupráci
se Zeměměřickým úřadem 

„TRIANGULAČNÍ VĚŽE 
SEDLČANSKA
A OKOLÍ“ od 24. září.
Výstava návštěvníkům nabídne ukázky 
triangulačních věží, které sloužily geo-
detům pro měřické práce. Současnou 
podobu geodetických bodů ukáží fo-
tografie a technické nákresy. Součástí 
expozice bude také unikátní dvoumet-
rový model triangulační věže, měřický 
fotokoutek a herní prostor s mapovou 
tematikou.

od čtvrtka 18. června
VÝSTAVA

GENERACE X: 
JAK ŽILY HUSÁKOVY DĚTI ?  

Městské muzeum Sedlčany a Gymnázium a Střední ekono-
mická škola Sedlčany pro vás připravily výstavu zaměřenou na 
70. a 80. léta 20. století.

Výstava navazuje na 
krátkodobou expozi-
ci, kterou se v loňském 
roce podařilo sestavit 
učitelům a studentům 
sedlčanského gymnázia 
u příležitosti oslav 30. 
výročí sametové revolu-
ce. Potěší každého, kdo 

si chce zavzpomínat, nebo naopak objevit, jaký byl každo-
denní život před pěti dekádami. Na výstavě nechybí pů-
vodní obaly potravin a dalších výrobků, domácí spotře-
biče, 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…“
Výstavu můžete navštívit po celé léto do neděle 20. září.

Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME

V ČERVENCI a v SRPNU 
máme otevřeno každý den bez polední 

přestávky od 9 do 16 hodin 
(ve středu do 17 hodin). 

Ve státní svátky 
v NEDĚLI 5. a v PONDĚLÍ 6. července 
máme OTEVŘENO od 9 do 16 hodin.

FRANTIŠEK ROBIN VESELÝ (* 30. září 1930 - † 18. srpna 2000)
Skaut, publicista, cestovatel, ama-

térský fotograf. Pocházel ze Sedlčan, 
kde také dlouhá léta pracoval ve Stře-
dočeských dřevařských závodech. Byl 
nadšeným a schopným organizátorem 
turistiky a skautingu, spoluzakladatel 
a později i správcem stanového tábora 
na Častoboři. 

V letech 1970-73 byl předsedou okres-
ní sekce Svazu turistiky a spolupodílel se 
na přípravách a realizaci „Třídenního pu-
tování Sedlčanskem“. Skautingu zároveň 
František Veselý vděčí za přezdívku Robin. 

V květnu 2002 odhalili jeho přátelé sedlčanští turisté památník, kte-
rý nese jeho jméno v přírodní rezervaci Drbákov – Albertovy skály.
FRANTIŠEK ČEJKA (* 26. května 1914  - † 20. září 1980)

Středoškolský učitel anglického a německého jazyka, výborný 
pedagog a zkušený osvětový pracovník. V Sedlčanech působil 
v letech 1951 - 59 jako ředitel gymnázia. Zasloužil se o přístavbu 
školních budov a tělocvičny.

MILUŠE PÁVOVÁ
Dne 13. srpna se dožívá životního jubilea paní 

Miluše Pávová. Svůj život prožila v našem městě, 
kde absolvovala gymnázium a od roku 1965 pů-
sobila jako učitelka matematiky a fyziky na místní 
základní škole. V roce 1970 byla jmenována kroni-
kářkou města Sedlčany a tuto činnost vykonávala 
dlouhých 47 let do roku 2017. Do vedení pamětní 
knihy přinesla tolik potřebný pevný řád a systém. 
Podrobné kronikářské záznamy zapisovala vždy 

pravidelně a přikládala k nim dobový dokumentační materiál. Během 
svého působení popsala pět velkých knih obsahujících téměř tři tisí-
ce stran, na kterých vedle údajů o správě a hospodaření města nalez-
neme také informace o kultuře, školství, sportu, výrobních závodech 
i návštěvách významných osobností. Veliké množství dokumentačního 
materiálu, který kronikářka Miluše Pávová shromáždila, je jedinečným 
zdrojem informací pro poznání historie našeho města v období po 
2. světové válce.

U příležitosti jejího životního jubilea jí upřímně děkujeme za trpěli-
vou a obětavou práci při vedení pamětní knihy města Sedlčany a do dal-
ších let přejeme pevné zdraví a hodně spokojenosti v osobním životě.

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ (červenec - září 2020)



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: MISKY Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

RUDNÉ DOLY (2. část)
Závod stále své plánované úkoly plnil přes 

všechny potíže, které jako nový závod bez 
zkušeností měl, nehledě k rekonstrukci závo-
du, která současně probíhala v hodnotě 10 
milionů Kč v tomto roce 1963 zahájil závod 
výrobu šnekového vykladače KV 50. Byl to 
nový výrobek, který zkonstruoval zlepšova-
tel s. Kravčík z břeclavského cukrovaru. Zdej-
ší závod po několika úpravách zahájil výrobu 
a v prvním roce již vyrobil 260 vykladačů. Ten-
to výrobek byl v roce 1964 vystavován na br-
něnském veletrhu, kde o něj projevili zájem 
i zahraniční zájemci z Rakouska, NSR, SSSR 
aj. V roce 1964 se dokončuje první etapa pře-
stavby závodu. Uvádí se do provozu nově vy-
budované výrobní haly, nová kotelna a řada 
dalších dílen. Závod dosahuje objemu výro-
by 26 531 tisíc Kč při počtu 445 zaměstnan-

ců. Jsou již vybudovány předvýrobní útvary, 
zejména konstrukce, technologie, závod 
má vlastní závodní jídelnu, vlastní hudební 
soubor. Jako zájmová složka funguje Auto – 
motoklub Svazarmu Sedlčany. Při dokončo-
vání první etapy výstavby dosa-
huje již určité stabilizace. Plánuje 
a připravuje druhou etapu roz-
voje závodu, zejména výstavbu 
nové montážní haly o výrobní 
ploše 5000 m2 v hodnotě 20 mili-
onů Kč. Současně s touto výstav-
bou probíhá výstavba ubytovny 
s kapacitou 200 lůžek a plánuje 
se další bytová výstavba. Závod 
vystupuje již také jako finální do-
davatel zařízení patentomořících 
linek pro Železárny a drátovny 
Bohumín a Hlohovec. Závod byl 

V letošním roce si připomínáme 75. výročí 
od konce 2. světové války. Nejstarší genera-
ce, která válku pamatuje, pomalu mizí a živé 
vzpomínky očitých svědků se mění v dávnou 
minulost, o níž se dočteme v literatuře. Dnes 
si představíme předměty, které válečné udá-
losti vykreslují z trochu jiného pohledu, než 
jsme zvyklí. Podíváme se s nimi do jídelen 
třetí říše.

Výrobu bílých misek, jejichž veškerou de-
koraci na čistě bílém podkladu představuje 
říšská orlice s hákovým křížem, pravděpo-
dobně zadal za 2. světové války úřad Schön-
heit der Arbeit (Krása práce). Ten byl založen 
roku 1934. V jeho čele se objevil Albert Speer 
(1905–1981), odsouzený později coby váleč-
ný zločinec k dvacetiletému vězení. Poté, 
co došlo k rozpuštění odborů a zákazu stá-
vek, bylo úkolem úřadu zpříjemnit pracovní 
prostředí a odvést pozornost od zhoršujících 
se pracovních podmínek – dokázat pracují-
cím, že na jejich zájmy je stále brán zřetel. 

Úřad zřizoval jídelny, firemní sportovní za-
řízení, šatny nebo umývárny s cílem zlepšit 
pracovní prostředí, přinejmenším esteticky.

V roce 1935 se úřad rozhodl zavést jedno-
duché, funkční a široce kompatibilní nádobí, 
které se mělo používat v závodních jídelnách. 
Navrhl jej Heinrich Löffelhardt a později ná-
sledovaly další dva modely. Podoba těchto 
jídelních servisů vycházela z funkcionalismu 
éry dvacátých let, jednotný design měl na-
vodit dojem lidové kultury, všudypřítomné 
a posilující německou národní identitu.

Není bez zajímavosti, že jedna z misek 
nese označení bavorské výroby, kdežto zby-
lé dvě pocházejí ze slavkovské porcelánky 
Haas & Czjzek, která je od roku 1992 kultur-

ní památkou. Na stránkách www.pamatko-
vykatalog.cz se o firmě dočteme: „V letech 
1924–1929 dosahovala výroba až 200 tun 
porcelánu měsíčně. […] V letech 1931–1935 
však dochází ke ztrátě odbytišť a úpadku fir-
my. Přichází hospodářská krize. Mírné zlep-
šení situace nastává před II. světovou válkou. 
V roce 1937 byl závod postižen požárem. […] 
V roce 1942 zemřela Olga Haasová a její syn 
Georg Haas ml. spáchal na Bítově v květnu 
1945 sebevraždu.“ Roman Czjzek, spoluma-
jitel s třetinovým podílem, byl povolán do 
Wehrmachtu a po zajetí u Tobruku se v roce 
1945 vrátil do Vídně.

                        -pž-

Šnekový vykladač KV – 50, Závod Sedlčany.

Označení misky z Bavorska.

několikráte vyhodnocen za vzorné plnění 
výrobních úkolů a má čtyři brigády socialis-
tické práce. V roce 1964 byl vedoucí závodu 
s. Karel Vodňanský vyznamenán a odměněn 
odznakem jako nejlepší pracovník MHD.

Označení misky ze Slavkova.



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
také máte pocit, že letošní rok, díky všem komplikacím s pandemií nějak strašně rychle utíká? Když odevzdám 
článek do Radnice, tak si říkám, mám měsíc do dalšího čísla a ještě se ani nerozkoukám a obdržím mail z města, 
že chtějí podklady pro další číslo Radnice. Až se k vám dostane toto vydání, budou již začínat letní prázdniny, 
čas dovolených, odpočinku, relaxace. Všechno špatné, může být pro něco dobré, třeba jsme dostali šanci lépe 
poznat naši krásnou českou zemi, tak uvidíme, jakou dovolenou si zvolíte vy. ☺

„Program obnovy 
venkova 2017-2020 
pro poskytování do-
tací z rozpočtu Stře-

dočeského kraje ze Středočeského Fondu 
obnovy venkova“.

Sdružení pomáhá obcím zpracovávat, po-
dávat a administrovat žádosti o dotace a zá-
roveň realizovat výběrová řízení. Tuto agen-
du má na starosti Lenka Štěpánová-Zítková. 
Dnes se zaměříme na dotace ze Středočeské-
ho kraje. Dotace je určena pro obce do 2000 
obyvatel. Minimální spoluúčast žadatele/
obce je 20% z celkových uznatelných nákla-
dů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu 
obyvatel k 31. 12. 2016 a činí 1000,-/obyva-
tele. Do fondu je možné podat maximálně 
2 žádosti o dotaci. Lhůta pro podání žádostí 
je od 18. 4. 2017 do 30. 6. 2020. Tematické 
zadání OBNOVA VENKOVA. 

Výstavba, rekonstrukce, modernizace 
a opravy veřejné infrastruktury (pozem-
ků, staveb, nebo zařízení zřizovaných 
nebo užívaných ve veřejném zájmu) v ná-
sledujících oblastech podpory:

a) dopravní infrastruktura, například 
stavby pozemních komunikací, chodníků 
a s nimi souvisejících zařízení, 

Nové propagační materiály – Turistic-
ká a cyklo mapa Toulavy – přes 60 tipů 
na výlet a brožura Husitským krajem.

Turistická a cyklo mapa Toulavy – mapa, která je v měřítku 
1:80 000. Kromě podrobné mapy s turistickými a cyklistickými tra-
sami v ní najdete i naučné stezky, přes 60 tipů na výlet, tipy na uby-
tování a stravování (naši partneři) a kontakty na Informační centra. 

Mapu si můžete vyzvednout 
na Informačních centrech, 
u partnerů podnikatelů.

V brožuře Husitským kra-
jem jsme využili postavu 
Jana Žižky, který je úzce spjat 
s historií města Tábora. Jan 
Žižka nás provede středově-
kým podzemím, husitským 
muzeem, pozve nás do Houso-
va mlýna s filmovou zbrojnicí, 
zapojí nás do únikových her, 
s práčaty navštíví ZOO Tábor, 
muzeum čokolády a marcipá-
nu, zavede nás do Bechyně, 
Jistebnice. Nezapomeneme 
ani na gurmány a na tradič-

Na závěr bych vám chtěla popřát pohodové prázdniny, odpočinkovou dovolenou a v září se na vás budu těšit s dalšími informacemi 
ze Sdružení a Toulavy.                                                                                                                                                              Štěpánka Barešová ☺

PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2017-2020 

NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY TOULAVY

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

ní festivaly v Toulavě. Nabídne 
nám výlety atd., atd. Více se 
dozvíte v brožuře, která by měla 
být vydaná začátkem července 
a opět bude na Informačních 
centrech a u partnerů Toulavy. 

b) technická infrastruktura, 
stavby a s nimi provozně sou-
visející zařízení technického 
vybavení, například vodovody, 
vodojemy, kanalizace, čistírny 
odpadních vod, stavby ke sni-
žování ohrožení území živel-
ními nebo jinými pohromami, 
stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady, 

c) občanské vybavení, kte-
rým jsou stavby sloužící napří-
klad pro vzdělávání a výcho-
vu, zdravotní služby, kulturu, 
sport, veřejnou správu, ochra-
nu obyvatelstva, 

d) veřejná prostranství. 

V tabulce jsou uvedeny dotace pro obce podané prostřednictvím Sdruže-
ní obcí a zrealizovaná výběrová řízení.



HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Prázdninové měsíce červenec a srpen 

využívají k návštěvě zejména organizované 
skupiny pobytových táborů ze širšího oko-
lí Sedlčan. Zejména pro tyto skupiny, ale 
i běžné návštěvníky budou platit aktuální 
hygienické podmínky pro omezený pobyt 
pod kopulí hvězdárny. Tyto podmínky bu-
dou zveřejněny na úvodní webové stránce 
hvězdárny a také vyvěšeny na vstupních 
dveřích hvězdárny.

Stále používaný letní čas omezuje sledo-
vání slabých objektů noční oblohy, neboť 
soumrak trvá do pozdních hodin. Neru-
šené sledování dalekohledem hvězdárny 

poskytují planety a Měsíc. Krátce po ote-
vírací hodině ve 20:00 budeme sledovat 
zapadající Slunce, potom okolí hvězdárny 
a po soumraku to budou planety a Měsíc, 
pokud bude ve viditelné fázi před úplň-
kem. Na vloženém snímku je jižní polokou-
le Měsíce, kde na rozhraní světla a stínu 
rozeznáme detaily kráterů a pohoří. Při 
větší pozornosti spatříme v této hře stínů 
nápadné písmeno X a také písmeno L tvo-
řená osvětlenými vrcholky kopců. 

Při hlubším soumraku vynikne na vý-
chodní polovině oblohy pruh Mléčné drá-
hy táhnoucí se od severního obzoru k ob-

zoru jihovýchodnímu. 
Zde souhvězdí Střelce 
nabídne pro digitální 
kameru známou difuz-
ní mlhovinu Lagunu 
a dvě otevřené hvěz-
dokupy. Nad Střelcem 
v souhvězdí Štítu vy-
hledáme kulovou hvěz-
dokupu M11. Odtud 
přes Souhvězdí Orla 
s jasným Altairem na-
vštívíme Labuť s barev-
nou dvojhvězdou Albi-
reo. Pak mezi Ještěrkou 
a Cefeusem projdeme 
ke Kasiopeji a skončíme 
nad severním obzorem 
v souhvězdí Persea.

Západní polovina oblohy je otevřená do 
vzdáleného vesmíru přes souhvězdí Pas-
týře, Velké medvědice a zapadajícího Lva. 
Téměř nad hlavou nabídne Herkules dvě 
kulové hvězdokupy M13 a M92. 

POZOROVACÍ PROGRAM PRO 
VEŘEJNOST

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

Měsíc – Na večerní páteční a sobotní 
obloze 3., 4., 24.,25. a 31. července a pak 
7., 8., 22., 28. a 29. srpna.

Planety – Po oba měsíce na večerní oblo-
ze bude viditelný Jupiter a později se přidá 
Saturn. Ostatní planety se nachází na ranní 
obloze.

Ostatní objekty – Galaxie ve Velké med-
vědici, kulové hvězdokupy v Herkulu a jiné 
otevřené hvězdokupy a dvojhvězdy. 

Úkazy – 17. července v 7 hodin ráno kon-
junkce Venuše s Měsícem (Venuše 2,5o již-
ně).

Pro organizované návštěvy je možné 
dohodnout jiný den než pravidelný pátek 
nebo sobotu na telefonu 777 285 444.               

František Lomoz

Klub důchodců Sedlčany informuje zapsané členy, i případné 
další zájemce o členství, že v souvislosti s mimořádnými epide-
miologickými opatřeními v ČR a pauzou, která v setkávání Klubu 
nutně nastala, je užší vedení připraveno realizovat naplánované 
programy až po prázdninách, tj. od září 2020.

Těšíme se na Vás v pondělí 7. září 2020, v čase od 14.00 hodin, 
v červeném salónku Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, 

KLUB DŮCHODCŮ SEDLČANY INFORMUJE 

kdy vše naplánované společně prodiskutujeme a budeme zvolna 
opět aktivní.

Do konce roku 2020 by měly proběhnout naplánované schůzky: 
21. září, 5. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu, 14. prosince.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem členům hezké prázd-
niny.

Květa Černá, za vedení Klubu důchodců Sedlčany



USNESENÍ / RŮZNÉ

Město Sedlčany děkuje hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje za dar 
v podobě zásahového vozidla CAS 15 Mercedes-Benz včetně výbavy a příslušenství. 
Požární vůz bude sloužit zásahové jednotce JPO III Sedlčany, jenž dlouhodobě plní funk-
ci záložní jednotky profesionálního sboru.

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 41/2018-2022 DNE 10. ČERVNA 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 12 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 27. květ-
na 2020 (RM č. 40/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 41-
728/2018-2022);
▪ zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, 
zásahové činnosti, vlastních aktivitách a další 
působnosti při plnění úkolů profesionální jed-
notky Hasičského záchranného sboru Středo-
českého kraje, Územní odbor Příbram, Stanice 
HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji a daty 

ke dni 10. června 2020, kterou přednesl npor. 
Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany 
(RM 41-729/2018-2022);
▪ dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situ-
ace za uplynulé období roku 2020 (s daty 
do dne 10. června 2020), vypracovanou 
a přednesenou zástupcem velitele zásaho-
vé jednotky JPO III Sedlčany, panem Miro-
slavem Doubravou a zprávu ve věci vykona-
ných zásahů na záchranu ohrožených životů, 
majetku a dalších provedených ochranných, 
pomocných a preventivních činností ve pro-
spěch občanů města a regionu Sedlčany 
a činností spočívajících v součinnosti s profesio-

nální jednotkou Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany (RM 
41-730/2018-2022);
▪ zprávu ve věci bezpečnosti města a re-
gionu Sedlčany, obsahující vyhodnocení 
celkové bezpečnostní situace a vývoj pře-
stupkové a trestní činnosti za uplynulé ob-
dobí roku 2020 (s aktuálními daty), spolu se 
statistickým vyhodnocením a porovnáním 
hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Ob-
vodního oddělení Sedlčany, přednesenou 
z pozice vedoucího Územního odboru Příbram 
(plk. Mgr. René Peták) a vedoucího Obvodní-
ho oddělení Sedlčany (npor. Bc. Milan Daniel). 
Bylo konstatováno, že Sedlčany jsou bezpeč-
ným městem (RM 41-731/2018-2022);
▪ zprávu ve věci bezpečnostní situace 
na území města Sedlčany z pohledu pre-
vence, činnosti, působnosti a plnění za-
daných úkolů Městské policie Sedlčany 
za uplynulé období roku 2020, sestavenou 
a přednesenou panem Petrem Krchem, vrch-
ním strážníkem Městské policie Sedlčany (RM 
41-732/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ prodloužení doby trvání podnájmu bytu 
velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. pa-
tro) na adrese bytového domu Sedlčany, 
U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi ná-
jemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na 
dobu určitou od 1. června 2020 do 31. prosin-
ce 2020 (v souboru výroků usnesení RM 41-
733/2018-2022); 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě č. smlouvy oprávněného 71010-
008750“ (akce „Sedlčany, Nádražní, Pod 
Potoky“) mezi CETIN, a. s., se sídlem Praha, Čes-
komoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; IČO 
04084063, jako oprávněným a městem Sedlča-
ny, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 
veřejné komunikační sítě, včetně chráničky, 
HDPE trubky a metalických kabelů, položeného 
v lokalitě ulice Nádražní a Pod Potoky na po-
zemku parc. č. 1639/4 k. ú. a obec Sedlčany. 
Uvedené věcné břemeno se zřizuje za jednorá-
zovou náhradu ve výši 8.200,- Kč bez DPH (RM 
41-733/2018-2022);
▪ na základě Žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
(č. j.: MST/2368/2020) finanční podporu tomuto 
subjektu, kterým je fyzická osoba, trvale bytem 
Sedlčany, v částce podpory 3.000,- Kč (pořádá-
ní Mistrovství Čech družstev v klasickém silo-
vém trojboji); (v souboru výroků usnesení RM 
41-737/2018-2022);
▪ návrh mimořádných odměn vedoucím pra-
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Ve čtvrtek 21. května proběhlo slavnostní otevření nové skladovací a expediční haly 
společnosti STROS - Sedlčanské strojírny. Této události se zúčastnil starosta Sedlčan 
Ing. Miroslav Hölzel, kompletní vedení společnosti a zástupci dodavatelských firem. 
Hala vznikla během sedmi měsíců a náklady činily 30 mil. korun.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Počet odevzdaných hlasů
Formou SMS 46 hlasů
Osobně 79 hlasů
Celkem odevzdáno 125 hlasů

Název projektu Přidělení hlasy SMS Přidělené hlasy osobně Celkový počet hlasů
Lavičky pro oddechovou zahradu a dětské hřiště Sokolovská 580 2 2 4 hlasy
Úprava a vybavení tzv. pískovny u 2. ZŠ Propojení herními prvky 36 60 96 hlasů
Revitalizace parku Severní sídliště 8 17 25 hlasů

Participační rozpočet města Sedlčany 2020 - Nápady pro Sedlčany
Výsledky hlasování

Lavičky pro oddechovou 
zahradu a dětské hřiště 

Sokolovská 580; 4 hlasy; 3%

Úprava a vybavení tzv. 
pískovny u 2. ZŠ Propojení 

herními prvky; 96 hlasů; 77%

Revitalizace parku Severní 
sídliště; 25 hlasů; 20%

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 41/2018-2022 DNE 10. ČERVNA 2020
covníkům za plnění úkolů nad rámec svých 
pracovních povinností za období prvního po-
loletí roku 2020, tj. jednatelům obchodních 
společností (Sedlčanské technické služby, 
s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 
a ředitelům příspěvkových organizací města 
Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní 
škola - škola Propojení Sedlčany; Základní umě-
lecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; 
Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ 
Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; 
Městské muzeum Sedlčany; Městská knihov-
na Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany), při-
čemž pololetní odměny pro ředitele Kulturního 
domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea 
Sedlčany; Městské knihovny Sedlčany a Spor-
tovních areálů Sedlčany jsou schváleny pod-
le předloženého změnového schématu, a to 
s ohledem na realizovaná úsporná opatření 
(RM 41-738/2018-2022).

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ s pořádáním sportovní akce pro veřejnost, 
kterou pořádá v neděli dne 28. června 2020 
v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. na příjez-
dové komunikaci Sedlčany – Cihelný vrch, 
Povltavský sportovní klub DA-BA, z. s., se 
sídlem Sedlčany, Dělnická č. p. 553, 264 01 
Sedlčany; IČO 00508071, a to za podmínky 
dodržení všech bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů a dále, že veřejná ko-
munikace a její bezprostřední používané okolí 
pro tento závod budou neprodleně po jeho 
ukončení uvedeny do řádného stavu užívání 
a předány zpět správci komunikace (RM 41-
735/2018-2022);
▪ zřizovatele s přijetím účelového daru dvou 
kusů pylonových keramických tabulí (Triptych 
200 x 120 cm) v hodnotě daru ve výši 46.802,80 
Kč pro 1. základní školu Sedlčany, se sídlem Pri-
máře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to od 

dárce SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s., po-
stupem podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech, ve znění pozdějších předpisů, (v souboru 
výroků usnesení RM 41-736/2018-2022);
▪ k realizaci napojení na vodovodní sousta-
vu „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, 
a to v místech definovaných příslušnou a schvá-
lenou projektovou dokumentací pro odběrná 
místa Božkovice a Nesvačily (místní části města 
Bystřice). Souhlas je vydáván pro město Byst-
řice, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 
Bystřice, s tím limitem, že celkové odběry pitné 
vody pro všechny místní části města Bystřice, 
nejen zde uvedené, nepřekročí celkovou pů-
vodní projektovanou kapacitu 145 291 m3/rok 
(RM 41-739/2018-2022).

INFORMACE OD ČESKÉ SPOŘITELNY
Vybírat peníze půjde v Sedlčanech beze slov 
– Česká spořitelna nahradí přepážkovou po-
kladnu bankomatem
Sedlčany se od začátku července připojí 
k rychle rostoucí skupině měst a obcí, ve kte-
rých obyvatelé vybírají a ukládají hotovost 
již jen prostřednictvím bankomatu. Stane se 
tak poté, co Česká spořitelna od 1. července 
2020 zruší pokladnu ve své pobočce v Sedlča-
nech. Otevírací doba pobočky i rozsah péče 
o klienty ve všech ostatních oblastech zů-
stanou nezměněny. Zaměstnanci v pobočce 
budou v případě potřeby připraveni poradit 
klientům, jak lze bankomat využívat.
Kromě možnosti provádět výběry a vklady 
hotovosti nepřetržitě 24 hodin denně, včet-
ně víkendů, umožňují spořitelní bankomaty 
uskutečňovat také například rychlé převody 
peněz, které se připíšou na účet příjemce 
v tuzemské bance do několika vteřin. Česká 
spořitelna je první bankou na domácím trhu, 
která rychlé platby skrze své bankomaty na-
bízí.
V případě, že klienti i tak budou potřebovat 
využít pokladní přepážku s obsluhou, veške-
ré vklady i výběry peněz, včetně vkladních 
knížek, budou moci vyřizovat ve Voticích (Ko-
menského nám. 80), kde je pobočka České 
spořitelny s klasickou pokladnou.
Služby v pobočce v Sedlčanech se zaměří ze-
jména na poskytování finančního poraden-
ství a správu financí klientů. Přehled nad ro-
dinnými rozpočty a jejich správou mají klienti 
České spořitelny nepřetržitý, také díky mo-
dernímu internetovému a mobilnímu ban-
kovnictví George, které spořitelna klientům 
nabízí a které je mezi svými uživateli stále 
populárnější. Kromě možnosti provádět plat-
by, investovat, či spravovat svůj penzijní účet 
George dokáže analyzovat i příjmy a výdaje 
a umožňuje tak domácnostem optimalizovat 
jejich hospodaření.



TURISTIKA

TIPY, JAK SI UŽÍT LÉTO NA SEDLČANSKU 
O neblahých dopadech koronavirové krize na lidskou společnost 

zřejmě není třeba nikterak pochybovat. Omezení přijatá v souvis-
losti s pandemií silně zasáhla také oblast cestovního ruchu. I přes 
postupné rozvolňování restrikcí budou možnosti, jak strávit letošní 
letní dovolenou, do jisté míry omezené. Pro ty z vás, kteří se rozhod-
nou užít si léto u nás na Sedlčansku, přinášíme několik turistických 
tipů.

Pokud se rádi touláte pěšky přírodou, doporučujeme vyrazit 
do Radíče (kam se nejsnáze dopravíte autem, ovšem lze využít 
   i autobusové spojení ze Sedlčan) a odtud se už po svých vydat po 
modré turistické trase kolem potoka Mastníka ke zřícenině hradu 
Kozí Hřbet. Dále pak značená stezka pokračuje až k rozcestí Hrad-
nice, odkud se můžete buďto vydat na necelý kilometr vzdálenou 
vltavskou Vyhlídku opata Zavorala, nebo rovnou zamířit do osady 
Hrazany, kde se můžete posilnit na závěrečnou část výletu v místní 
hotelové restauraci či se svlažit v tamním bazénu. Z Hrazan vás pak 
žlutá turistická značka dovede zpátky do Radíče. Celý okruh je dlou-
hý přibližně deset kilometrů (se zacházkou na vyhlídku pak kolem 
dvanácti) a cestou si plnými doušky budete moci užít klidu a ticha 
daleko od rušné civilizace. 

Jak si zpestřit zdánlivě obligátní výlet na zámek? Co takhle jízdou 
vlakem?! Rozhodnete-li se pro návštěvu zámku Vrchotovy Janovice, 
můžete se do stejnojmenné obce dopravit vlakem, který ze sedlčan-
ského nádraží odjíždí v relativně pravidelných intervalech. Z vlakové 
stanice pak krátkou procházkou dojdete až přímo k zámku. Za pro-
hlídku rozhodně stojí i rozlehlý zámecký park. 

A na závěr jeden tip pro rodiče, jak zabavit své ratolesti, nachází-
te-li se zrovna přímo v Sedlčanech. Máme pro vás totiž v místním 
turistickém informačním centru přichystanou novou verzi letáčku 
„Sedlčany s želvou Růžou“, v němž děti plní různé úkoly, při nichž zá-
roveň poznávají centrum Sedlčan. Pro úspěšné řešitele pak máme 
připravenou drobnou odměnu. 

Dveře našeho informačního centra jsou však otevřené všem, kdo 
si ze svých cest chtějí odvézt některý z námi nabízených turistických 
suvenýrů a nebo budou chtít pomoci s plánováním svých výletů po 
sedlčanském regionu.                           Petra Hochová, brigádnice TIC

Vyhlídka na vrchu Sedlčanský Šiberný u horní stanice lyžařské-
ho vleku
49°38´57,5´´N, 14°24´54´´E
Pohled severovýchodním směrem na město Sedlčany a protilehlý 
kopec Hluchá, kde najdete další vyhlídkové místo. V dálce můžete 
spatřit rozhlednu Drahoušek.
Vyhlídka na vrchu Sedlčanský Šiberný 
Místo s krásným výhledem na hvězdárnu, Solopysky, Břekovu 
Lhotu a Třebnice.
49°38´50,5´´N, 14°24´35,7´´E
Cihelný vrch
49°39´18´´N, 14°24´43,5´´E
Lesoparkem se můžete projít na hvězdárnu na Cihelném vrchu 
a odpočinout na lavičce, odkud je během vegetačního klidu krás-
ný výhled na Sedlčany.
Hluchá
49°39´42,5´´N, 14°26´43,5´´E
Výhledy: západním směrem Sedlčany, v dáli zřícenina větrného 
mlýna u Příčov, severozápadním směrem rozhledna Veselý vrch 
u Mokrska, více na sever Drtinova rozhledna na vrcholu Besed-
ná, severním směrem údolí potoka Mastníku, část obce Osečany 
a špička rozhledny Drahoušek, východním směrem Červený Hrá-
dek, Kosova Hora a Vojkov.
Vyhlídka na Šiberném vrchu u Klimětic
49°37´59,9´´N, 14°25´26,4´´E
Pohled jihovýchodním směrem do údolí Sedleckého potoka na 
Klimětice, Libíň, Nedrahovice, Zvěřinec a za dobré viditelnosti 
na vrchol Javorová skála. Z tohoto místa přihlížel prezident ČSR 
T. G. Masaryk závěrečnému cvičení prvních manévrů českoslo-
venského vojska (1922). 

VYHLÍDKY V OKOLÍ SEDLČAN 
PRO TURISTICKÉ VÝLETY S DĚTMI



INVESTIČNÍ AKCE - MĚSTSKÝ STADION TAVERNY
Rozsáhlejší oprava atletického areálu 

Taverny byla Městem Sedlčany připravo-
vána už v roce 2007, kdy Město usilovalo 
o spolufinancování z ROP Střední Čechy 
s projektem v předpokládané hodnotě 
více než 19 milionů korun zpracovaným 
Ing. Jaroslavem Peterkou. Už v té době 
bylo uvažováno s výstavbou drenážního 
systému, umělého povrchu drah a zavla-
žování hřiště na kopanou. Po vyřešení ma-
jetkových záležitostí, směnách a výkupech 
množství pozemků pod areálem, došlo 
roku 2017 k aktualizaci zadání projektu  
a provedeno výběrové řízení na projektan-
ta. Autorem nového projektového řešení 
sportoviště se stal Ing. arch. Leoš Pitter. 

I s novým a upraveným řešením usi-
lovalo Město Sedlčany o získání dotace, 
tentokrát z programů MŠMT, ale opět 
neúspěšně. Ani výběr zhotovitele stavby 
nebyl bez komplikací. Do prvního zadá-
vacího řízení v první polovině roku 2018 
se přihlásil pouze jediný uchazeč a řízení 
bylo zrušeno dle podmínek poskytova-
tele očekávané dotace. Na podzim roku 
2018 bylo zadávací řízení opakováno, ale 
muselo být opět zrušeno a dodavatel byl 
vybrán až ve třetím zadávacím řízení na 
jaře roku 2019. Vybraným zhotovitelem 
stavby se stala společnost VYSSPA SPORTS 

TECHNOLOGY s.r.o. z Plzně a dne 3. čer-
vence 2019 bylo předáno staveniště a za-
hájena stavba.

Předmětem stavebních úprav provede-
ných v rámci investiční akce pojmenova-
né „LAS – umělé povrchy dráhy, sektory“ 
bylo odstranění původního škvárového 
povrchu, vybourání veškerých souvise-
jících součástí původního areálu včetně 
obrub a dlažeb a sejmutí vrchních vrs-
tev travnaté plochy. Na odkryté pláni byl 
proveden drenážní systém pod drahami, 
atletickými sektory i hřištěm na kopanou. 

Pod plochami s umělým povrchem byl 
vytvořen předepsaný podklad a provede-
ny odvodňovací žlaby při vnitřním obvodu. 
Použitý umělý povrch je plošně vodopro-
pustný polyuretanový s celobarevným gra-
nulátem červené barvy. Povrch je použit 
pro běžecké dráhy dle definic mezinárodní 
atletické federace, sprinterská rovinka na 
60 a 100m má 5 drah, delší běžecké dis-
ciplíny, štafety a překážkové běhy jsou už 
pouze ve 3 drahách. Umělým povrchem 
jsou vybaveny i dvě rozběhové dráhy pro 
skok do dálky, rozběžiště pro hod oště-
pem, granátem či míčem a plocha pro uni-
verzální využití ke skokům do výšky a dvou 
víceúčelových hřišť vybavených na volej-
bal, nohejbal, basketbal, apod.

Vnitřní část oválu byla provedena s no-
vou celoplošnou drenážní vrstvou a no-
vou vegetační vrstvou pro sportovní tráv-
ník. V ploše byl zabudován automatický 
závlahový systém s výsuvnými tryskami. 
Do jižního oblouku byl umístěn sektor pro 
vrh koulí s mlatovou směsí na dopadišti. 
Mimo tento oblouk vzniklo hřiště na ko-
panou ohraničené z jižní a severní strany 
záchytným systémem. 

Součástí dodávek bylo i atletické vyba-
vení a vybavení hřišť, branky, sloupky na 
sítě, basketbalové koše, plachty na zakrytí 
doskočišť, vybavení skoku vysokého, star-
tovací bloky, laťky, rohové praporky, hrab-
la apod.

Projektem navržená tribuna nakonec 
nebyla realizována z důvodu potřeby 
uvolnit prostor podél dráhy pro příjezdo-
vou komunikaci k patě hráze.

Předání stavby ve smluvní hodnotě 
19,7 mil. Kč včetně DPH proběhlo 30. 
května 2020 se lhůtou k odstranění vad 
a nedodělků do 30. června tohoto roku. 
K tomuto datu bude možné uvést 
do provozu části sportoviště s umělým po-
vrchem. Travnaté plochy smějí být pouze 
postupně zatěžovány a budou uvedeny 
do provozu podle zapojení a vzrůstu tráv-
níku.                                      Ing. Tomáš Langer

Městský stadion LAS Taverny s novým umělým povrchem atletické dráhy, atletických sektorů a víceúčelového hřiště začne po-
stupně rozjíždět provozovatel Sportovní areály Sedlčany od 1.8.2020. V měsíci červenci je stadion tradičně uzavřen z důvodu údržby 
a dovolené. V tomto roce provozovatel využije červenec mimo dovolenou na přípravné práce k zahájení provozu. Ze začátku budou 
v provozu pouze tartanové povrchy a vrh koulí. 

Do fotbalového hřiště a ostatních přírodních ploch bude vstup přísně zakázán. Postupně bude upraven bývalý tenisový kurt na travnaté 
hřiště pro malou kopanou, bude uklizen skatepark a upraveny okolní prostory za běžeckou dráhou. Od 1.9.2020 začne „ostrý“ provoz, ale 
stále s celou řadou omezení. Aktuální informace naleznete na webu provozovatele a to www.arealysedlcany.cz                               Pavel Bednář



MĚSTSKÝ STADION TAVERNY

Průběh stavby městského stadionu Taverny od zahájení v červenci 2019 až do předání v květnu 2020.


