
RADNICE
 zpravodaj města Sedlčany
ZÁŘÍ 2020    ročník XXV.

O víkendu 26. - 27. 09. 2020 se na sedlčanské kotlině představí autocrossová špička českého mistrovství. Diváci se 
mohou  těšit na dětské divize racer buggy, plechové vozy divizí D2, D5 a D6 a samozřejmě silné buggy v divizích Junior, 
Buggy 1600 a královskou třídu Super Buggy.

20 LET HZS V SEDLČANECH    |    ŘÍJNOVÉ VOLBY  |    CENTRUM PETRKLÍČ SLAVÍ 20 LET

O víkendu 5. a 6. září se na sedlčanské kotlině uskuteční spojený závod FIA Zóny Střední Evropy v Rallycrossu a seriálu 
klubových závodů Rallycross Cup. Diváci se mohou těšit na nabitý závodní víkend s mezinárodní účastí v jednotlivých 
divizích. Startovní listina slibuje zvučná jména v divizích Super 1600 a Super Cars. Závodit se začne v sobotu od 8:00 
a víkend bude končit finálovými jízdami v neděli od 16:00.



 

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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20 LET PŮSOBNOSTI HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU 
V SEDLČANECH 

V říjnu letošního roku uplyne již 20 let od okamžiku, kdy se 
v Sedlčanech podařilo uvést do provozu pracoviště Hasičského 
záchranného sboru. 

Uplynulých 20 let dalo jasnou odpověď těm, kteří pochybo-
vali o nezbytnosti vytvořit v Sedlčanech zázemí pro profesio-
nální hasiče. Díky včasným zásahům při jednotlivých výjezdech 
se podařilo zachránit obrovské hodnoty. To jsou jednoznačné 
argumenty, které potvrzují opodstatnění sedlčanské stanice.

Dovolte mi jmenovat tři výrazné osobnosti, které se v devadesátých letech minulého století 
nejvíce zasloužily o výstavbu nové stanice Hasičského záchranného sboru. Nezpochybnitelné 
zásluhy má tehdejší starosta města Ing. Jiří Burian, který dlouhodobě prosazoval vznik stanice 
Hasičského záchranného sboru v Sedlčanech. Díky podpoře, kterou našel u ředitele Hasič-
ského záchranného sboru okresu Příbram Ing. Jiřího Heinricha a díky pochopení přednosty 
Okresního úřadu v Příbrami Ing. Jaromíra Volného se podařilo projekt uskutečnit, stanici vy-
budovat a v roce 2000 uvést do provozu. 

Vážím si toho, že od počátku se podařilo vytvořit velmi dobrou spolupráci a součinnost pro-
fesionálních hasičů s hasiči dobrovolnými. Výjezdová jednotka požární ochrany Sboru dobro-
volných hasičů města Sedlčany s Hasičským záchranným sborem úzce spolupracuje a funguje 
jako záložní jednotka. 

Děkuji všem hasičům jménem svým a troufám si říci i jménem občanů města za jejich po-
moc, obětavou a nebezpečnou práci a obrovské nasazení při zásazích. Za výbornou spoluprá-
ci s městem Sedlčany děkuji plk. Ing. Tomáši Horvátovi, Ph.D., řediteli Územního odboru Pří-
bram Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a npor. Ing. Petru Hronovi, veliteli 
stanice Hasičského záchranného sboru Sedlčany.

K 20. výročí jsme společně s Hasičským záchranným sborem připravovali celodenní zábav-
ný program na nám. T.  G. Masaryka s výstavou hasičské techniky a ukázkami ze zásahové 
činnosti.

Bohužel letos není možné uskutečnit tuto společenskou akci s doprovodným kulturním 
programem díky vnitřním opatřením Hasičského záchranného sboru v souvislosti s koronavi-
rovou pandemií.

Doufejme, že veškerá nebezpečí brzy pominou a život se vrátí do normálních kolejí.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 4.9.2020

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

Stanice Hasičského záchranného sboru je již 20 let v provozu.



KOMPETENCE A ČINNOST ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

KOMPETENCE A ČINNOST ODBORU DOPRAVY
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor dopravy a silničního hospodář-
ství na Městském úřadu Sedlčany (dále 
v tomto informativním článku uváděno 
též „Odbor“) je dislokován v administra-
tivní budově III. Městského úřadu Sedl-
čany na adrese Sedlčany, Nádražní č. p. 
336, 264 01 Sedlčany. 

Odbor zejména zajišťuje výkon státní 
správy ve věcech silnic II. a III. tříd (sil-
nice ve vlastnictví Středočeského kraje) 
v působnosti obce s rozšířenou působ-
ností Sedlčany, dále místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací ve 
městě Sedlčany s výjimkou věcí, o kte-
rých rozhoduje Ministerstvo dopravy 
ČR nebo Krajský úřad Středočeského 
kraje. Výkon uvedené funkce silničního 
správního úřadu v kompetencích založe-
ných zákonem č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) v zásadě definuje výkon 
státní správy ve věcech pozemních ko-
munikací, tedy zakládá tzv. příslušnost 
k očekávanému výkonu. Odbor tedy ve-
dle sebe provádí výkon silničního správ-
ního úřadu obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností a správního orgánu 
obecního úřadu. 

V praxi se často můžeme setkat s po-
jmem tzv. speciální stavební úřad, který 
vychází z ustanovení § 15 stavebního 
zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že 
u staveb pozemních komunikací vyko-
návají působnost stavebního úřadu, 
s výjimkou pravomoci ve věcech územ-
ního rozhodování a vyvlastnění, orgány 
státní správy na uvedených úsecích čin-
nosti podle zvláštních předpisů. Důležité 
je připomenout, že povolení pro stavby 
Odbor může vydat jen se souhlasem 
obecního stavebního úřadu příslušné-
ho k vydání územního rozhodnutí, který 
ověřuje dodržení jeho podmínek. Jest-
liže se územní rozhodnutí ani územní 
souhlas pro určitý případ žádosti nevy-
dává, postačí závazné stanovisko orgánu 
územního plánování o souladu navrho-
vané stavby se záměry a politikou územ-
ního plánování.

Odbor dále vykonává působnost sil-
ničního správního úřadu ve věci povolo-
vání zřízení přejezdu na neveřejné úče-
lové komunikaci, projednává přestupky 
podle příslušných ustanovení zákona (§ 

42a – přestupky fyzických osob a 42b – 
přestupky právnických a podnikajících 
fyzických osob podle zákona o pozem-
ních komunikacích) ve věcech dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikacích, 
s výjimkou přestupků, k jejichž projed-
nání je příslušný celní úřad nebo Mini-
sterstvo dopravy ČR a uplatňuje stano-
viska k územním plánům a regulačním 
plánům a závazná stanoviska v územním 
řízení z hlediska řešení místních a účelo-
vých komunikací.

Odbor v postavení obecního úřadu 
rozhoduje o zařazení pozemní komuni-
kace do kategorie místních komunikací 
a o vyřazení místní komunikace z této 
kategorie a taktéž vykonává působnost 
silničního správního úřadu ve věcech 
místních komunikací s výjimkou věcí, 
o kterých rozhoduje obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. 

Příslušný silniční správní úřad obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností 
může na návrh vlastníka účelové komu-
nikace a po projednání s Policií České 
republiky upravit nebo omezit veřejný 
přístup na účelovou komunikaci, pokud 
je to nezbytně nutné k ochraně opráv-
něných zájmů tohoto vlastníka. Výše 
uvedeným se na Odboru zabývá útvar, 
který je pojmenován Úsek silničního 
hospodářství a speciální stavební úřad. 

Dále Odbor vykonává státní správu 
a státní dozor ve věcech získávání a zdo-
konalování odborné způsobilosti k řízení 
vozidel, vede registr řidičů, projedná-
vá přestupky v oblasti silniční dopravy 
a vykonává státní správu a státní dozor 
ve věcech schvalování technické způso-
bilosti vozidel  a vedení registru vozidel.

V oblasti samosprávy zajišťuje vybra-
né kompetence k provozování a správě 
placeného parkování ve městě Sedlčany 
a plní některé úkony s ad hoc pověřením 
ze strany tajemníka Úřadu (zejména se-
stavování návrhů předpisů). Z uvedené-
ho vyplývá, že Odbor dopravy a silniční-
ho hospodářství má většinu kompetencí 
založenu a většinu činností také vykoná-
vá v přenesené působnosti státní správy. 

V rámci organizační struktury je Od-
bor členěn na pět útvarů na organizační 
úrovni úseků (oddělení nebylo zřízeno), 
a to následovně: Úsek registru vozidel; 

Úsek evidence řidičů a řidičských prů-
kazů; Úsek správního řízení – přestupky 
v dopravě; Úsek silničního hospodářství 
a speciální stavební úřad a Úsek zkušeb-
ního komisaře.

Vlastní názvy útvarů svědčí o rozdělení 
kompetencí a předjímají činnosti, které 
jsou očekávány, případně životní situace 
občanů, kterými se jednotlivé úseky za-
bývají.

Úsek registru vozidel vykonává státní 
správu ve věcech evidence motorových 
vozidel a schvalování technické způso-
bilosti vozidel a stanic měření emisí. 
Zajišťuje provádění změn v registru vo-
zidel na žádost občanů, provádí změny 
údajů v registru vozidel na žádost pro-
dejců ojetých vozidel, vystavuje dokla-
dy k vozidlům, zajišťuje výdej a výměnu 
registračních značek vozidel. Na Úseku 
registru vozidel lze vyřídit žádosti o vý-
pis z registru vozidel pro potřeby stát-
ních orgánů a osob prokazujících právní 
zájem. Zajišťuje schvalování technické 
způsobilosti jednotlivě dovezených vozi-
del, vozidel vyráběných v malých sériích, 
dále povolování a schvalování staveb 
a přestaveb jednotlivých vozidel.

Tomuto Úseku jsou dále vloženy kom-
petence týkající se rozhodovací činnos-
ti a výkonu státního odborného dozoru 
pro provozování stanic měření emisí 
vozidel a samozřejmě, pokud je žádáno 
Úsek poskytuje informace veřejnosti 
v rozsahu svých kompetencí v souladu 
s informačním zákonem (zák. č. 
106/1999 Sb.).

Úsek evidence řidičů a řidičských prů-
kazů vykonává státní správu a státní do-
zor ve věcech získávání a zdokonalová-
ní odborné způsobilosti k řízení vozidel 
zejména v rozsahu zákona č. 361/2000 
Sb. Tento Úsek vede a provádí záznamy 
v registru řidičů, uděluje a rozšiřuje ři-
dičská oprávnění; provádí tzv. podmiňo-
vání, odnímání a rozhodování o žádos-
tech o podmínečné navrácení řidičských 
oprávnění, dále vydává řidičské průkazy 
a osvědčení profesní způsobilosti řidičů. 
Rovněž zajišťuje výměnu řidičských prů-
kazů, vede registr řidičů v působnosti 
Městského úřadu Sedlčany a také vydává 
paměťové karty pro digitální tachograf 
a obstarává vedení evidence držitelů pa-
měťových karet pro digitální tachograf.



KOMPETENCE A ČINNOST ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ / USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 42/2018-2022 DNE 24. ČERVNA 2020

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 16 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 10. června 
2020 (RM č. 41/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 42-
740/2018-2022);
▪ Zprávu z oblasti „Školství v prostředí 
města a regionu Sedlčany“ předloženou 
a vypracovanou Městským úřadem Sedl-
čany, Odborem školství a památkové péče, 
kterou s údaji školního roku 2019/2020 
sestavila a jejímž garantem je paní Dana 
Čížková, vedoucí Odboru školství a památ-
kové péče (RM 42-741/2018-2022);
▪ Zprávu o výsledcích přijímacího říze-
ní do Mateřské školy Sedlčany, Šafaříko-
va 1070; IČO 70999058, pro školní rok 
2020/2021, kterou vypracovala ředitelka 
subjektu Bc. Milena Říčařová. Ve školním 
roce 2020/2021 bude školu navštěvovat 
259 dětí, přičemž kapacita školy je 262 
dětí. Žádostem o přijetí bylo vyhověno 
v počtu 80 případů dětí (RM 42-743/2018-
2022);
▪ Informace o provozu Mateřské školy 
Sedlčany v období letních prázdnin (červe-
nec – srpen 2020). V období od 1. červen-
ce do 17. července 2020 bude v provozu 
pouze Centrální pracoviště MŠ Sedlčany, 

Šafaříkova; v období od 20. července do 
7. srpna 2020 bude v provozu pouze Od-
loučené pracoviště MŠ Sedlčany, Sokolov-
ská a dále v období od 10. srpna do 31. 
srpna 2020 bude v provozu pouze Odlou-
čené pracoviště MŠ Sedlčany, Na Severním 
sídlišti (RM 42-744/2018-2022);
▪ soubor organizačních opatření vyda-
ných paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitel-
kou Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové 
organizace, ve věci stanovení výše úplaty 
za předškolní vzdělávání na školní rok 2020 
/ 2021. Příspěvek za jedno dítě na měsíc 
je pro rok 2020 / 2021 stanoven částkou 
350,00 Kč/měsíc/dítě (RM 42-745/2018-
2022);
▪ Informační zprávu provozovatele o ak-
tuální činnosti, podnikatelských záměrech, 
stabilizaci služeb a rozvoji Nemocnice 
Sedlčany, která byla přednesena zástup-
ci managementu obchodní společnosti 
MEDITERRA - Sedlčany, s. r. o. (RM 42-
752/2018-2022);
▪ v postavení jednajícího orgánu jediné-
ho společníka obchodní společnosti v pů-
sobnosti valné hromady subjektu Městská 
teplárenská Sedlčany, s. r. o., hospodářské 
výsledky této společnosti za období roku 
2019 (v souboru výroků usnesení RM 42-
753/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Žádost o povolení vaření obědů pro fre-

kventanty English camp 2020 – kurzu výu-
ky anglického jazyka, který se již tradičně 
koná ve městě Sedlčany pro žáky a studen-
ty zdejších škol v termínu ode dne 3. srpna 
do 7. srpna 2020. Obědy v počtu cca 80 – 
100 ks/den zajistí Školní jídelna 1. Základní 
školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 
69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104 (RM 
42-742/2018-2022);
▪ doplňující návrh na vyplacení mimořád-
né odměny ředitelce Mateřské školy Sedl-
čany, příspěvkové organizace, za plnění 
úkolů nad rámec svých pracovních povin-
ností za období prvního pololetí roku 2020, 
a to s ohledem na mimořádnou náročnost 
na udržení provozu školy v době vyhláše-
ného nouzového stavu (pandemie korona-
viru) a aplikovaná provozní opatření. Rada 
města Sedlčany tímto upravuje své pů-
vodní usnesení zn. RM 41-738/2018-2022 
a schvaluje zvýšení odměny paní Bc. Mi-
leny Říčařové na částku rovnající se 75 % 
měsíčního platu (RM 42-746/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IE-12-6009605/VB/1, 
Libíň (P11722) kNN od TS – PB0292 k PB 
- 4226“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou jedna-
jící osobou na základě pověření evidenční 
č. POV/OÚ/87/0005/2017 ze dne 31. 

KOMPETENCE A ČINNOST ODBORU DOPRAVY
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Úsek správního řízení – přestupky 
v dopravě projednává přestupky (fyzické 
osoby, právnické a podnikajících fyzic-
kých osob) v oblasti bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu včetně uklá-
dání správních trestů, dále zabezpečuje 
projednávání přestupků vzniklých poru-
šením zákona o pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla, 
včetně ukládání správních trestů.  

Činnost Úseku silničního hospodářství 
a speciálního stavebního úřadu byla po-
drobněji popsána výše. Za zmínku ještě 
stojí, že tento Úsek zajišťuje rozhodová-
ní o tzv. zvláštním užívání komunikace 

(patří sem např. zábor chodníku za úče-
lem opravy ostění budov, umístění leše-
ní, výkopové práce, zřízení restaurační 
předzahrádky a další) a dále zajišťuje vý-
kon dopravního úřadu a státního odbor-
ného dozoru v silniční dopravě, zejména 
v taxislužbě, kde vydává oprávnění řidiče 
taxislužby, průkaz řidiče a pořizuje výpis 
z evidence vozidel taxislužby. Mezi čin-
nosti Úseku náleží povolování uzavírek 
a objížděk na komunikacích II. a III. tř. 
pro obvod obce s rozšířenou působ-
ností a místních komunikacích pro ob-
vod města Sedlčany a stanovuje místní 
a přechodnou úpravu provozu na silnici 

II. a III. tř., místní komunikaci a na veřej-
ně přístupné účelové komunikaci. 

Úsek zkušebního komisaře zabezpe-
čuje vydávání a odnímání registrace 
autoškol, schvaluje výcviková vozidla au-
toškol, vede evidence žadatelů o výuku 
a výcvik k získání řidičského oprávnění 
a provádí zkoušky žadatelů o řidičská 
oprávnění. Vykonává státní dozor ve 
věci získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel 
a provádí činnost zkušebního komisaře. 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník
Bc. Jan Krutina, vedoucí Odboru 

dopravy a silničního hospodářství
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ledna 2017, jako budoucím oprávněným 
a městem Sedlčany, jako budoucím povin-
ným, jejímž předmětem je zřízení věcné-
ho břemene na pozemcích ve vlastnictví 
města Sedlčany parc. č. 320/1, parc. č. 
421, parc. č. 492, parc. č. 312, parc. č. 
311/2, parc. č. 311/5, parc. č. 311/1, parc. 
č. st. 10 vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 
kabelového vedení NN, jistící a rozpojo-
vací pilíře se zaústěním kabelového ve-
dení NN a dále jistící a rozpojovací skříň 
se zaústěním kabelového vedení NN. Věc-
né břemeno se zřizuje za jednorázovou 
náhradu ve výši 145.800,00 Kč, včetně 
DPH (v souboru výroků usnesení RM 42-
748/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-6025638-21 
(Sedlčany)“; stavba: Sedlčany, kNN pro 
p. č. 1526/6, IV-12-6025638, mezi ČEZ Dis-
tribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za-
stoupená na základě plné moci ze dne 28. 
ledna 2019 evid. č. PM/II-051/2019 Krás-
nohorskou elektro, s. r. o., se sídlem Krás-
ná Hora nad Vltavou 172, PSČ 262 56, jako 
budoucím oprávněným a Městem Sedlča-
ny, jako budoucím povinným, jejímž před-
mětem je zřízení věcného břemene na po-
zemku v majetku města parc. č. 1530/20 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zří-
zení, provozování, údržby a oprav zařízení 
distribuční soustavy, tj. kabelového vedení 
NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorá-
zovou náhradu ve výši 7 000,- Kč, včetně 
DPH (RM 42-749/2018-2022);
▪ aktualizované znění „Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti“, uzaví-
rané mezi Lesy České republiky, s. p., se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové a městem 
Sedlčany. Předmětem Smlouvy je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na služebných 
pozemcích parc. č. 2405/6, druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití jiná plocha, o výměře 703 m2 a části 
parc. č. 2405/1, druhem pozemku lesní 
pozemek, způsobem ochrany LPF, o vý-
měře 80 m2, vše v k. ú. Benešov u Prahy, 
obec Benešov, a to pro Vodojem Šiber-
na a vodovodní potrubí Přivaděče pitné 
vody Benešov – Sedlčany. Věcné břemeno 
v celkovém rozsahu 783 m2 se zřizuje za 

jednorázovou náhradu ve výši 216.758,00 
Kč (bez DPH); č. IE-12-6009605/VB/1, Li-
bíň (P11722) kNN od TS – PB0292 k PB – 
4226 (v souboru výroků usnesení RM 42-
750/2018-2022);
▪ Smlouvu o výpůjčce požárního vozidla 
uzavíranou mezi Sdružením hasičů ČMS, 
Sbor dobrovolných hasičů Sestrouň, se 
sídlem Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlča-
ny; IČO 75106761, v postavení půjčitele 
a městem Sedlčany, se sídlem náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlča-
ny; IČO 00243272, v postavení vypůjči-
tele, jejímž předmětem je SG požárnický 
VOLKSWAGEN 2DM, státní poznávací zn. 
4SF 4104, identifikační číslo vozidla (VIN) 
WV1ZZZ2DZ4H009220, a to na dobu ne-
určitou za dalších podmínek ve Smlou-
vě uvedených a za účelem plnění úkolů 
v rámci požární ochrany při mimořádných 
událostech (RM 42-751/2018-2022);
▪ finanční podporu níže uvedeným sub-
jektům, a to na základě Žádostí o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Sedlča-
ny na rok 2020 (č. j.: MST/22291/2020; 
č. j.: MST/24429/2020; č. j.: MST/24431; 
č. j.: MST/806/2020; č. j.: MST/1186/2020; 
č. j.: MST/5227/2020), doručených ža-
dateli v režimu zákona č. 24/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a další zákony:

▪ Charita Starý Knín, se sídlem náměstí 
Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový 
Knín; IČO 47068531, v částce podpory 
20.000,00 Kč;
▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 
pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s., se 
sídlem Karlínské náměstí č. p. 12, 186 00 
Praha 8; IČO 02636298, v částce podpory 
2.000,00 Kč;
▪ BENKON – Benešovský klub onkologic-
ky nemocných, z. s., se sídlem Vnoučkova 
č. p. 1699, 256 01 Benešov; IČO 
68997426, v částce podpory 2.000,00 Kč;
▪ Svaz diabetiků ČR, Pobočný spolek 
Sedlčany, se sídlem 28. října č. p. 173, 
264 01 Sedlčany; IČO 61904856, v částce 
podpory 20.000,00 Kč; 
▪ Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO 
Sedlčany, se sídlem Kapitána Jaroše č. p. 
482, 264 01 Sedlčany; IČO 71006168, 
v částce podpory 20.000,00 Kč;
▪ Linka bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 

č. p. 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice; IČO 
61383198, v částce podpory 2.000,00 Kč 
(RM 42-754/2018-2022).

Rada města Sedlčany vydala: 
▪ podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových 
pravidel, ve znění pozdějších předpisů, 
předchozí souhlas zřizovatele s přijetím 
účelového finančního daru ve výši částky 
53.155,00 Kč pro 2. základní školu – Ško-
lu Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá č. 
p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 48954004, 
a to od dárce SRPDŠ při 2. ZŠ v Sedlčanech, 
z. s. (RM 42-747/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala: 
▪ své původní usnesení zn. RM 26-
463/2018-2022 ze dne 16. října 2019, 
a to z důvodu, že oproti původně schvále-
né Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na stavbu označenou č. 
IE-12-6009605/VB/1, Libíň (P11722) kNN 
od TS – PB0292 k PB - 4226, uzavřené dne 
18. října 2019, došlo k rozšíření projekto-
vané trasy, což si vyžádá i vstup na další 
pozemky ve vlastnictví města Sedlčany, 
které nebyly původní stavbou dotče-
ny (v souboru výroků usnesení RM 42-
748/2018-2022);
▪ své původní usnesení č. RM 38-
674/2018-2022 ze dne 22. dubna 2020 
v záležitosti uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti (Vodojem 
Šiberna); (v souboru výroků usnesení, a to 
s ohledem na aktuálně provedené oceně-
ní soudním znalcem z oboru ekonomika 
(oceňování nemovitostí); (v souboru výro-
ků usnesení RM 42-750/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o rozdělení zisku ve výši 168.940,20 
Kč, který byl v roce 2019 dosažen Měst-
skou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. tak, 
že zisk v plné výši částky 168.940,20 Kč 
bude převeden na nerozdělený zisk mi-
nulých let (v souboru výroků usnesení RM 
42-753/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany:
▪ schválit finanční podporu na poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 
2020 pro žadatele – Diakonie Apoštolské 
církve, středisko Domácí hospic Křídla 
Sedlčany, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 
Český Těšín; IČO 26521385, v částce pod-
pory 60.000,00 Kč, která by byla poskytnu-
ta na základě Veřejnoprávní smlouvy (RM 
42-755/2018-2022).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 26 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 24. června 
2020 (RM č. 42/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 43-
756/2018-2022);
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích 
hospodaření a plnění schváleného rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2020 ve znění 
údajů za uplynulé období kalendářního 
roku (I. – VI. / 2020) s tím, že rozpočtové 
příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 
2020 ve výši 159.401,04 tis. Kč, což před-
stavuje 65,96 % plnění schváleného rozpoč-
tu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 
30. června 2020 ve výši 145.900,38 tis. Kč, 
což představuje 60,37 % schváleného před-
pokladu rozpočtu (RM 43-757/2018-2022);
▪ informaci Městského úřadu Sedlčany, 
Odboru majetku, o konání akce „Den zdra-
ví“, který se uskuteční dne 9. září 2020; akci 
pořádá společnost MEDITERRA Sedlčany, 
s. r. o. na náměstí T. G. Masaryka v Sedlča-
nech (v souboru výroků usnesení RM 43-
764/2018-2022);
▪ Výroční zprávu provozovatele Městské vo-
dovodní a kanalizační infrastruktury Sedlča-
ny za rok 2019, tj. 1. SčV, a. s.; IČO 47549793 
(RM 43-778/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit: 
▪ uzavření Smlouvy o bezúplatném převo-
du vlastnického práva k nemovitým věcem 
č. UZSVM/SPB/3547/2020-SPBM mezi ČR 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Nové Město – Praha 2, jako 
převodcem a městem Sedlčany, jako naby-
vatelem, na základě které se do majetku 
města Sedlčany bezúplatně převádí pozem-
ky parc. č. 3051/16, parc. č. 3051/17 a parc. 
č. 3051/18, vše druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití silnice, v k. ú. 
a obci Sedlčany (tj. pozemky v chodníku 
podél silnice I/18 – mezi potokem Mastník 
a areálem Sedlčanských technických 
služeb, s. r. o.); (RM 43-758/2018-2022);
▪ uzavření Směnné smlouvy č.: 
S 679/19, mezi Lesy České republiky, 
s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
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a městem Sedlčany, jejímž předmětem je 
směna pozemku parc. č. 219/3 o výměře 
233 m2, odděleného z původního pozemku 
parc. č. 219, v k. ú. Třebnice (vizte geomet-
rický plán č. 324-81/2019 ze dne 7. května 
2019) ve vlastnictví města Sedlčany, a to za 
pozemky parc. č. 774/3 o výměře 230 m2 
a parc. č. 774/4 o výměře 3 m2, oddělené 
z původního pozemku parc. č. 774 v k. ú. 
Třebnice (vizte výše uvedený geometrický 
plán) ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. Hodno-
ta směňovaných pozemků byla stanovena 
znaleckým posudkem, a to u pozemku ve 
vlastnictví města Sedlčany ve výši 36.020,00 
Kč, a u pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, 
s. p. ve výši 43.584,00 Kč. Rozdíl hod-
not činící 7.564,00 Kč, který uhradí měs-
to Sedlčany ve prospěch Lesů ČR, s. p. 
bude následně přeúčtován žadateli, 
a to včetně dalších výdajů souvisejících 
se směnou pozemků v souvislosti s jejich 
následným prodejem (pozemek parc. č. 
219/2 a parc. č. 774/3, vše druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využi-
tí jiná plocha, o celkové výměře 604 m2 
v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany); (RM 43-
759/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 305/11 
o výměře 1431 m2, který byl oddělen 
z původního pozemku parc. č. 305/5, vše 
druhem pozemku orná půda, způsobem 
ochrany ZPF, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 213-64/2020), 
a to manželům, oba trvale bytem Sedl-
čany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
143.100,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 43-760/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, zveřejnit záměr prodeje pozemku 
parc. č. 305/11 na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 43-760/2018-2022);
▪Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby v souladu se zveřejněným zámě-
rem (zveřejněno v době od 26. června do 
13. července t. r.) uzavřel se subjektem ME-
DITERRA-Sedlčany, s. r. o., Dodatek č. 4 ke 
Smlouvě o nájmu areálu nemocnice v Sedl-
čanech ze dne 3. prosince 2001, spočívající 
ve snížení nájemného o alikvótní výši ná-
jemného za měsíce březen a duben 2020, 
a to v návaznosti na vyhlášení nouzového 

stavu a další opatření přijatá Vládou ČR 
v rámci šířící se pandemie koronaviru SARS-
-Co-V-2v ČR (v souboru výroků usnesení 
RM 43-763/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřní-
ho předpisu č. 2/2014 pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu, 
v úplném a účinném znění, Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit vý-
běrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče 
na realizaci zakázky malého rozsahu pod 
názvem projektu „Podpora infrastruktury 
pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, 
z. s.“, který byl podpořen z Integrovaného 
regionálního operačního programu částkou 
1.829.549,90 Kč (95 % způsobilých výdajů); 
(RM 43-770/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřní-
ho předpisu č. 2/2014 pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu, 
v úplném a účinném znění, Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit 
cenové nabídky na spolupráci při adminis-
traci projektu „Podpora infrastruktury pro 
neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, 
z. s.“, případně na potenciální změny a mo-
nitoring po dobu udržitelnosti projektu po 
jeho vyhotovení (RM 43-771/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
investic, zajistit cenové nabídky na spolu-
práci při zajištění výběrového řízení na re-
alizaci a dále samostatně na administraci 
projektu pod názvem „Výstavba sportovně 
rekreační zóny Luční ul., Sedlčany (2. eta-
pa)“; (RM 43-772/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
ekonomickému, aby ve lhůtě nejpozdě-
ji do 30 kalendářních dnů běžící ode dne 
22. července 2020 bezhotovostním převo-
dem z účtu města Sedlčany na číslo ban-
kovního účtu uvedené v uzavřené Smlouvě 
o poskytnutí podpory ev. č.: ŽP/8420/2020, 
který náleží žadatelce, vlastnici podpořeného 
objektu rodinného domu (podpořená do-
movní čistírna odpadních vod), převedl 
částku podpory v maximální možné výši 
20.000,00 Kč (případ č. j.: ŽP/8420/2020 ve 
spojení s č. j.: ŽP/14288/2020); (v souboru 
výroků usnesení RM 43-781/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou-
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vě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IV-12-6026275-1“, 
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, která je zastoupena na základě 
plné moci ze dne 28. ledna 2019 evid. č. 
PM/II-051/2019 Krásnohorskou elektro, 
s. r. o., se sídlem Krásná Hora nad Vltavou 
č. p. 172, 262 56 Krásná Hora, jako budou-
cím oprávněným a městem Sedlčany, jako 
budoucím povinným, která se týká stavby 
s názvem „Sedlčany, Oříkov, kNN pro p. č. 
321/3, IV-12-6026275“, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozem-
cích ve vlastnictví města Sedlčany parc. 
č. 660/1, parc. č. 671 a parc. č. 697, vše 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to za úče-
lem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu ve výši 45.000,00 
Kč, včetně DPH (RM 43-761/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IE-12-6009185/P001“, 
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, zastoupené na základě pověře-
ní č. POV/ODS/0310/2018, jako budoucím 
oprávněným a městem Sedlčany, jako bu-
doucím povinným, která se týká stavby 
s názvem „Sedlčany – výměna DTS PB 6753 
Policie“, jejímž předmětem je zřízení věc-
ného břemene na pozemcích ve vlastnictví 
města Sedlčany parc. č. 1175/1 a parc. č. 
1110/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za úče-
lem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení VN a NN. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 
Kč, včetně DPH (RM 43-762/2018-2022);
▪ Žádost společnosti MEDITERRA-Sedl-
čany, s. r. o., a to o dodatečné odpuš-
tění nájemného za měsíc květen 2020 
s tím, že je nutno tento záměr dodateč-
ně zveřejnit a následně společně s od-
puštěním nájemného za měsíc březen 
a duben 2020 zapracovat do Dodatku 
č. 4 k uvedenému smluvnímu vztahu (RM 
43-763/2018-2022);
▪ aby volný byt velikostní kategorie 0+1 
(č. bytu 24/IV. patro) v Domově s pečova-
telskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 
28. října č. p. 175, byl nově přidělen nej-

potřebnější žadatelce, dosud trvale bytem 
Sedlčany (RM 43-765/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubyto-
vání v bytovém domě na adrese Sedlča-
ny, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedl-
čany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), 
a to s žadatelkou trvale bytem Praha, na 
dobu určitou, tj. od 1. srpna 2020 do 31. 
října 2020 (RM 43-766/2018-2022);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí uby-
tování v bytovém domě na adrese Sedlča-
ny, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 
(ubyt. jednotka č. 5/IV. patro), a to s ža-
datelkou, trvale bytem Krnov. Dosavadní 
smluvní vztah uzavřený na dobu určitou 
končí k 31. červenci 2020, a tudíž se doba 
ubytování prodlužuje od 1. srpna 2020 do 
31. prosince 2020 (RM 43-767/2018-2022);
▪ na zajištění funkčnosti a uvedení do pro-
vozu nového depozitáře a badatelny Měst-
ského muzea Sedlčany akci „Rekonstrukce“ 
podpořit částkou ve výši 35 tis. Kč z rozpoč-
tu města, a to na zakoupení a montáž za-
bezpečovacího zařízení do objektu na adre-
se Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, 
264 01 Sedlčany (RM 43-768/2018-2022);
▪ přijetí darů do vlastnictví Městské knihov-
ny Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 
01 Sedlčany; IČO 71294694, které obdaro-
vaný subjekt použije pro výkon hlavní čin-
nosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota 
darů je 26.980,67 Kč (celkem 138 svazků, 
z toho 138 knih; (RM 43-769/2018-2022);
▪ pro případ Žádosti 1. základní ško-
ly Sedlčany, využití finančního pře-
platku za vodné, stočné a elektrickou 
energii v celkové výši 28.843,46 Kč, kte-
rý bude použit na obnovení nábytku 
v hlavní sborovně objektu školy (RM 43-
777/2018-2022);
▪ na základě uplatněné Žádosti fyzic-
ké osoby (podrobně uvedeno v přísluš-
ném spisu vedeném na Městském úřadu 
Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: 
SOC/14660/2020), poskytnutí finančního 
daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2020/ne-
movitost, kde příjemcem je osoba splňující 
kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za 
komunální odpad. Dar bude vyplacen na 
základě uzavřené Darovací smlouvy (RM 
43-779/2018-2022);
▪ za účelem věcného naplnění poda-
né Žádosti uzavřít Smlouvu o poskyt-

nutí podpory (veřejnoprávní smlou-
va o poskytnutí dotace z Programu 
města Sedlčany na podporu kvality život-
ního prostředí v rozpočtovém období 2020 
s podporovanou aktivitou „Výstavba do-
movních čistíren odpadních vod“), a to pro 
případ žadatelů (manželů), trvale bytem 
Sedlčany, osada Libíň, na čištění odpadních 
vod z nemovitosti (v souboru výroků usne-
sení RM 43-780/2018-2022);
▪ na základě podané Žádosti o uvolnění fi-
nančních prostředků (č. j.: ŽP/14288/2020 
přijatá dne 14. července 2020) vyplatit 
podporu ve výši 20.000,00 Kč z rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020 alokovaných 
prostředků, a s ohledem na uzavřenou 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce (uzavřenou dne 5. června 2020) z Pro-
gramu města Sedlčany na podporu kvality 
životního prostředí v rozpočtovém období 
2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba 
domovních čistíren odpadních vod“ pro 
případ žadatelky, trvale bytem Sedlčany, 
osada Vítěž na čištění odpadních vod z ne-
movitosti (v souboru výroků usnesení RM 
43-781/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyhověla:
▪ Žádosti společnosti MEDITERRA Sedl-
čany, s. r. o. pořádat akci „Den zdraví“ 
na náměstí T. G. Masaryka s osvobo-
zením této akce od místního poplatku, 
a to s ohledem na charakter akce, která 
je zaměřena na prevenci (měření hladiny 
cukru, krevního tlaku apod.), v souladu 
s ustanovením čl. 7 odst. 2 písm. a) obec-
ně závazné vyhlášky města Sedlčany 
č. 5/2019 (v souboru výroků usnesení RM 
43-764/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala rozhodnutí:
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění akceptovat předloženou cenovou na-
bídku na filtraci AZS Sedlčany – přečerpává-
ní vody do nádrže a práce s realizací spoje-
né objednat od firmy ECO AQUA Solution, 
s. r. o.; IČO 02522373, za nabídkovou cenu 
259.401,30 Kč bez DPH, tj. 313.876,00 Kč 
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 43-
773/2018-2022);
▪ akceptovat předložený návrh Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce na financování projektů podaných 
v rámci programu MŮJ KRAJ – parti-
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cipativní rozpočet Středočeského kra-
je; akce: „Pořízení prvků pro skatepark 
v Sedlčanech“ (v souboru výroků usnesení 
RM 43-774/2018-2022);
▪ akceptovat předložený návrh Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce na financování projektů podaných 
v rámci programu MŮJ KRAJ – participa-

tivní rozpočet Středočeského kraje; akce: 
„Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, 
Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 
43-775/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úpl-
ném a účinném znění akceptovat před-

loženou cenovou nabídku na projekční 
práce na projektu s názvem „Sokolov-
na Sedlčany, studie stavebních úprav“ 
a objednat práce s tímto spojené 
u S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za cenu 
120.000,00 Kč bez DPH, tj. 145.000,00 Kč 
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 43-
776/2018-2022).

P O Z V Á N K A
na 11. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, 
které se bude konat

v pondělí 7. září 2020 od 17:00 hodin
ve Společenském sále Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany.

Výběr z návrhu Programu: 
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí za-
sedání ZM; (interval dní 9. června 2020 – 7. září 2020)

▪ Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2020

▪ Poskytnutí dotace žadateli z rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2020 s využitím institutu veřejnopráv-
ní smlouvy (podpora neziskových aktivit a služeb 
v sociální oblasti pro tvorbu občanské společnosti) 

▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany (soubor 
konečných řešení jednotlivých žádostí a potřeb města)

▪ Pojmenování veřejného prostranství (park v Tyršově 
ulici)
▪ a další.

MŮJ KRAJ – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Zájem našich spoluobčanů a přátel měs-
ta Sedlčany v účasti na hlasování rozhodu-
jící měrou přispěl k úspěchu předložených 
projektů do této soutěže.

Podpořenými projekty ve městě Sedl-
čany jsou „Pořízení prvků pro skatepark 
v Sedlčanech“ (participace z rozpočtu 
Středočeského kraje byla schválena ve výši 
podpory 399.921,00 Kč, předpokládané 
celkové náklady projektu včetně provoz-
ních nákladů po dobu udržitelnosti jsou 
639.921,00 Kč; rozdíl částek uhradí měs-

to Sedlčany ze svého rozpočtu); „Obnova 
hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlča-
ny“ (participace z rozpočtu Středočeské-
ho kraje byla schválena ve výši podpory 
400.000,00 Kč, předpokládané celkové 
náklady projektu ze strany předkladatele 
včetně provozních nákladů po dobu udrži-
telnosti jsou 400.000,00 Kč; předpokládá 
se, že reálné navýšení skutečných nákladů 
bude pokryto z rozpočtu města Sedlča-
ny); „Vybudování klidových zón v Domově 
Sedlčany“ (participace z rozpočtu Stře-

dočeského kraje byla schválena ve výši 
podpory 343.000,00 Kč, předpokládané 
celkové náklady projektu včetně provoz-
ních nákladů po dobu udržitelnosti jsou 
343.000,00 Kč). 

Dle Zásad projektu musí být zahájení 
realizace akce do 12 měsíců od vyhlášení 
výsledků hlasování (podpořené projekty 
vyhlášeny 22. června 2020) a dokončení 
akce nejpozději do 30 měsíců taktéž od 
vyhlášení výsledků hlasování. 

Děkujeme všem za podporu.

Osečanská Šlapka 2020
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KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

V sobotu 5. září od 18 hodin se na Červe-
ném Hrádku uskuteční tradiční koncert, 
který bude naplněn swingovou a jazzovou 
hudbou. Tentokrát v podání kapely PRA�
GUE RHYTHM KINGS.

ZÁŘÍ 2020

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

do 20.9. VÝSTAVA „GENERACE X: JAK ŽILY HUSÁKOVY DĚTI”
od 24.9. VÝSTAVA „TRIANGULAČNÍ VĚŽE SEDLČANSKA A OKOLÍ”
4.9. - 30.9. VÝSTAVA „FOTOGRAFIE FOTOKLUBU URAN PŘÍBRAM”
od 29.8. VÝSTAVA „MOJE DUŠE”

DALŠÍ AKCE

PO 14.9. od 10 hod. JÁ UŽ SE NEBOJÍM
PO 14.9. od 19.30 hod. POKÁČ
ÚT 15.9. od 16 hod. OSM ŽEN
ST 16.9. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 16.9. od 19.30 hod.  OSM ŽEN
PÁ 18.9. od 17 hod. KAMIL - MALÍŘ SNŮ
PÁ 18.9. od 20 hod. PROXIMA
SO 19.9. od 7 hod. VÝLET NA ROZHLEDNU SVÁKOV (sraz na vlakovém nádraží)
SO 19.9. od 20 hod. 3BOBULE
NE 20.9. od 15 hod. MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY

PO 21.9. od 10 hod. KAM MOJE STOPY VEDOU?
ÚT 22.9. od 19.30 hod. TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
ST 23.9. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 24.9. od 17 hod. TRIANGULAČNÍ VĚŽE SEDLČANSKA A OKOLÍ
ČT 24.9. od 20 hod. CORPUS CHRISTI
PÁ 25.9. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 25.9. od 18 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 25.9. od 20 hod. K2 VLASTNÍ CESTOU
SO 26.9. od 20 hod. ŠARLATÁN
NE 27.9. od 16 hod. LOTRANDO A ZUBEJDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... DIVADLO - VYHRAZENO PRO DŮCHODCE

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

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

............................................ KŘEST KNIHY

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

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

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

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

ÚT 8.9. od 19 hod. BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA
ST 9.9. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 10.9. od 19.30 hod.  LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
PÁ 11.9. od 20 hod. V SÍTI 18+
SO 12.9.   ÚDOLÍ DĚSU
SO 12.9. od 14 hod. NETRADIČNÍ SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ
SO 12.9. od 18 hod. JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
NE 13.9. od 14 hod. KONCERT DECHOVÉ HUDBY MÍLA NOVÁKA (areál u chovatelů)

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

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

... PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE 

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

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

..................................... ČTENÁŘSKÁ LIGA

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

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

ST 2.9. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 3.9. od 19 hod. LÁSKA A INTRIKY V ŽIVOTĚ MOZARTOVĚ
PÁ 4.9. od 20 hod. HAVEL
SO 5.9. od 18 hod.  PRAGUE RHYTHM KINGS
SO 5.9. od 20 hod.  BOURÁK
SO 5.9. od 17 hod. FOTOGRAFIE - VÝSTAVA FOTOKLUBU URAN PŘÍBRAM
NE 6.9 od 14 hod. KONCERT DECHOVÉ HUDBY SEDLČANKA (areál u chovatelů)

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

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

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

........ KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

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

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

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



Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:  
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany, 
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2020

Čtvrtek 3. září od 19.00 hod.
KONCERT

Prvním pořadem nové kulturní sezony bude zbrusu nové 
koncertní představení

„LÁSKA A INTRIKY 
V ŽIVOTĚ MOZARTOVĚ“.

Koncert Vás vtáhne do života a díla tohoto rakouského hu-
debního velikána. Společně se projdeme od jeho první opery 
až po tu poslední. Můžete se proto těšit na ty nejslavnější árie 
a ansámbly. Scénicky pojaté operní výstupy budou proloženy 
výstupy moderátorů, kteří Vám představení opepří nejednou 
zajímavostí z životních osudů tohoto nejslavnějšího hudebního 
skladatele všech dob.
Tvůrci: Jan Kukal, 
Vincenc Ignác No-
votný
Moderování/herci: 
Petr Jeřábek (Diva-
dlo Na Fidlovačce), 
Terezie Jelínková (Ji-
hočeské divadlo - či-
nohra)
Sólisté: Nela Skarko-
vá - soprán (HAMU), 
Martina Závodná - soprán (HAMU), Linda Kunclová - soprán 
(JAMU), Kristýna Melicharová - alt (Konzervatoř Jana Dey-
la), Kateřina Vogelová - alt (Konzervatoř Jana Deyla), Zuzana 
Petrasová - alt (Anton Bruckner Privatuniversität Linz), Vincenc 
Ignác Novotný - tenor (Universität für Musik und d. K. Wien), 
Václav Mašek - tenor (Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy), Ondřej Benek - tenor (Pražská konzervatoř), 
Radek Martinec - baryton (HAMU), David Malát - bas (Pražská 
konzervatoř), Michal Marhold - basbaryton (Švýcarská státní 
opera v Bernu)
Sólisty doprovodí Classfest orchestra, což je patnáctičlenné 
komorní těleso, jehož členové se věnují historicky poučené 
interpretaci staré hudby. 

Vstupné: 120,- Kč.  
Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Sobota 5. září od 18.00 hod.
KONCERT NA ZÁMKU ČERVENÝ HRÁDEK

Každoroční tradiční koncert, který uvádíme pod názvem „Hu-
dební klenoty na Zámku Červený Hrádek“ se uskuteční 

v krásném prostředí sálu zámku Červený Hrádek. 
Tento koncert je věnován památce barona Jana Mladoty – 

bývalého majitele zámku - a je naplněn swingovou a jazzovou 
hudbou. Letos uvítáme kapelu

PRAGUE RHYTHM KINGS, 
orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a popu-
lární hudby z let 1923 – 1932. Repertoár orchestru čerpá ze 
zvukových záznamů nejpřednějších amerických, ale i českých 
hudebních těles. Díky použití historických interpretačních prv-
ků a hudebních nástrojů se snaží přiblížit autentickému zvuku 
jazzových orchestrů 20. let.
Obsazení orchestru : 
Veronika Šerá –saxofony, klarinet, kapelník
Jan Veverka – trubka, kornet, zpěv
Miroslav Nejdl – trombon
Kristýna Kanická – baryton saxofon
Václav Janů – kytara, banjo
Dalimil Smrž – klavír
Radka Říhová – zpěv, kazoo, choo choo 

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Úterý 8. září od 19.00 hod.
KONCERT

Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme na

BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA 

Letos vystoupí na podporu DOMÁCÍHO HOSPICE KŘÍDLA sedlčanští umělci  
– hudební DUO Anna Chmelařová & Emily Steele, 

populární divadelní uskupení ZÁŽEH a kapela PRVNÍ KÁVA.
Vstupné: 150 Kč.

 Délka představení cca 180 minut + 2 krátké přestávky.
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ČtvrteK 10. září od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Prvním pořadem letošního předplatitelského cyklu slova, 
hudby a poezie je hudebně-poetický pořad 

LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
program je sestaven z citací z knih známé herečky, spisovatelky 
a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století 
přímo učarovala a také je plný krásné hudby našich klasiků 
počínaje F. Škroupem, B. Smetanou, či A. Dvořákem. Kromě 
skvostů české hudby (Zazní Smetanova Vltava nebo Luisina 
polka, Dvořákovy písně, či známý Valčík A Dur), si také vyslech-
neme i nádherný Fibichův Poem, Blodkovo Andante cantabile, 
písně L. Janáčka a B. Martinů, ale též skladby tvůrců minulého 
století (Novák, Folprecht, Schneider – Trnavský).
Účinkují: 
MUSICA DOLCE VITA - Daniela DEMUTHOVÁ, Žofie VOKÁL-
KOVÁ, Zbyňka ŠOLCOVÁ

Vstupné: 180,- Kč. Délka představení cca 75 minut +  přestáv-
ka.

Pondělí 14. září od 19.30 hod.
KONCERT

Po úspešném a zcela vyprodaném minulém tour 
vyráží populární písničkář

POKÁČ
na další část koncertů k nové desce Úplně Levej. Jedna z jeho 
Covidem posunutých zastávek je i koncert v Sedlčanech. Jako 

host tohoto populárního písničkáře vystoupí Pavel ČADEK.
Vstupné: 350,- Kč. Prodej vstupenek výhradně na 

https://www.smsticket.cz/nakup/krok-1-mistenky/19383-pokac. 
Délka představení cca 95 minut bez přestávky. Původní
vstupenky na 10.3.2020 jsou platné i na tento koncert.

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

OSM ŽEN,
kterou proslavil také půvabný hudební film

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

V režii Pavla Vopata 
hrají: Jitka Jandová, 
Petra Belková, Jana 
Durďáková, Olga 
Šafrová, Olga Lašto-
vičková, Jana Roško-
tová, Lída Hegerová, 
Eliška Hegerová

Hudební doprovod: 
Jakub Benetin

Vstupné: 150,- Kč pro 
veřejnost a 80,- Kč 

pro důchodce.
Délka představení cca 

120 minut 
+ přestávka.

DIVADLO - VYHRAZENO PRO DŮCHODCE

Úterý 15. září  od 16 hod.

DIVADLO - PRO VEŘEJNOST

Středa 16. září  od 19.30 hod.

Hrají: Gábi: Jana Durďáková  
Blanka: Ludmila Hegerová  
Katka: Eliška Hegerová  
Zuzanka: Olga Laštovičková  
Chanelka: Petra Belková  
Luisa: Olga Šafrová  
Augusta: Jana Roškotová  
Babi: Jitka Jandová

Nápověda: Šárka Machovská
Světelné efekty: David Heger
Hudební doprovod: Jakub Benetin
Kostýmy: Diana Pinkasová 

Režie: Pavel Vopat

• 15. 9. 16:00 KDJS
•  16. 9. 19:30 KDJS
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DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

MRAVNOST NADE VŠE /divadlo/, 4-TET /koncert/, O KLU-
KOVI Z PLAKÁTU /pro děti a mládež/, ŽEBRÁCKÁ OPERA 
/divadlo/, ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA /hudebně-poetický ve-
čer/, TADY BYDLÍM JÁ /divadlo/, VĚRA MARTINOVÁ /koncert/, 
BLUE ORCHESTRA /koncert/, BOSÉ NOHY V PARKU /divadlo/, 
J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS /zábavný pořad/, VÁNOČNÍ KON-
CERT ORCHESTRU VÁCLAVA MARKA A LEONA MACHÁLKOVÁ 
/koncert/, …

 
PLÁNOVANÉ AKCE NA ŘÍJEN 2020
ČT 1.10. SAMSON A JEHO PARTA   Koncert 
ÚT 6.10. GALAKONCERT – ANDREA KALIVODOVÁ
a Moravské klavírní trio    Koncert 
NE 11.10. KOLA VÁŠNĚ    Divadlo
ÚT 13.10. RADŮZA     Koncert
ST 14.10. NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY      Travesti show
ÚT 20.10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY Koncert
ČT 22.10. LUKÁŠ PAVLÁSEK – KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH 

Zábavné show
NE 25.10. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA      Pořad pro děti a rodiče
PO 26.10. HANA ZAGOROVÁ   Koncert 
ČT 29.10. COMMEDIA FINITA          Divadlo - předplatné

Sobota 29. srpna ve 14 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

První výstavou nové kulturní sezony 2020/2021,
kterou nabídneme našim návštěvníkům je výstava obyvatelky 

nedaleké obce Líchovy OLGY PÍRKOVÉ.
Výstava má poetický název 

MOJE DUŠE
a jak sama autorka říká – je to „kreslení forem a poezie“. Na 
vernisáž jste srdečně zváni nejen ke zhlédnutí výtvarných děl, 
ale také na autogramiádu nové knihy Olgy Pírkové, která vy-
šla jako její prvotina a nase shodný název jako výstava – tedy 
MOJE DUŠE.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedl-
čanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při 
každé večerní kulturní akci.

Neděle 27. září od 16 hod.
PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili pohádkové předsta-
vení v provedení Divadelní společnosti Agáta z Prahy. 

LOTRANDO A ZUBEJDA
Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem!

Pohádkový muzikál s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře na motivy stejnojmenné filmové předlohy.
Za lesy hlubokými a kopci oblými se rozkládá půvabná česká 
kotlina. Kromě obyvatel počestných a pracovitých tu ale bydlí 
také loupežníci. Nejhorší z nich, starý raubíř Lotrando, si pro 
samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho 
syna vyrostl pěkný, ale nevzdělaný mladík. Pošle proto mladé-
ho Lotranda do kláštera, aby se mu dostalo řádného vychová-
ní. Z chlapce, který dosud rostl jako dříví v lese, se mezi mnichy 
stane jemný mladý muž. Jako poslušný syn svému umírajícímu 
otci slíbí, že řádně převezme jeho řemeslo. Když se duše staré-
ho arcilotra konečně odebere do pekla, nastanou mladému Lo-
trandovi těžké chvíle. Jako slušně vychovaný člověk není scho-
pen obrat ani toho nejneobyčejnějšího kupčíka. Ještěže potká 
drvoštěpa Drnce, který se s ním rozdělí o kus chleba s tvaro-
hem. S fortelným 
dřevorubcem Drn-
cem se Lotrando 
dostane také do 
daleké Solimánie. 
Tam už dlouhou 
dobu shánějí pra-
vého studovaného 
doktora. Člověka, 
který má před lé-
kařským jménem 
slabiku „Dr“. Jedině 
takový muž by prý 
mohl vyléčit jejich 
stonavou princeznu 
Zubejdu ….

Vstupné: 90 Kč. 
Délka představení 
cca 65 minut bez 

přestávky.

Úterý 22. září od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční první představení 
z letošního předplatitelského cyklu divadla. 
Tentokráte uvádíme hru Darmota Canavana

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE 
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 Vo-
kouna a Adély Šoto-
lové hrají:
Grace – Iva PAZ-
DERKOVÁ, Niamh – 
Martina RANDOVÁ

Vstupné: 320,- Kč.  
Délka představení 
je cca 105 minut + 

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

KINO
SEDLČANY

pátek 4. září ve 20 hod.                               prem. 20.8.2020

HAVEL
film ČR – drama, životopisný (2020), rež. S. Horák, 100 min. 

Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlou-
hou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěš-
ného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva 
v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revolu-
ce a celosvětovou ikonu. Film nabízí především velký, vzrušující 
a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. Hrají V. Dvo-
řák, A. Geislerová, M. Hofmann, B. Seidlová a další. 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 20. září v 15 hod.

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
film ČR – animovaný, pohádka (2020), rež. A. Májová, K. Karhánková, 45 min.
Jeden je velký a druhý mrňousek. Oba jsou medvědi a oba mají 
pořád hlad. Ale nejen láska k dobrému jídlu z nich dělá nejlepší 
kamarády. Jejich hlavním společným cílem je pořádně si na-
cpat břicha, a tak se většina jejich každodenních dobrodružství 
točí kolem toho, jak se co nejsnadněji dostat k něčemu oprav-
du dobrému k snědku.                                             Vstupné 80 Kč.

sobota 5. září ve 20 hod.   

BOURÁK
film ČR – komedie (2020), rež.O. Trojan, 110 min.

Černá komedie s I. Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kte-
rému teče do baráku i do života a kterého rodina už  má plný 
zuby,  ale i srdce. Černá komedie o dospělé dceři, která se rozhod-
ne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde 
celá rodina ke dnu. Hraje I. Trojan, K. Bolková, V. Marková a další.  
                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Necenzurovaná verze V SÍTI 18+ divákům velmi věrně zprostřed-
kovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu. Za-
kryté totiž zůstávají pouze tváře predátorů. Tři dospělé herečky 
s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu 
prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Chatují a skypují 
s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina 
těchto mužů požaduje sex přes webkameru... 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupné.

pátek 11. září ve 20 hod.

V SÍTI 18+
film ČR – dokument (2020), rež. B.Chalupová, V. Klusák, 100 min.

sobota 19. září ve 20 hod.

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

Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných mo-
ravských vinic. Honza (K.Hádek) a Klára (T. Voříšková) se stali ma-
jiteli 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 – vinobra-
ní. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle manželství 
řeší krádeže na vinicích.               Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 25. září ve 20 hod.

K2 VLASTNÍ CESTOU
film ČR – dokument (2020), rež. J. Počtová, 93 min.

Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount 
Everest a v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vy-
stoupala i na druhou nejvyšší horu světa  - na nebezpečnou K2. 
Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní 
výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí 
dosáhnout vysněného cíle. 
                                          Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spence-
ra, který záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra změnila a že přežít 
ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není 
jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné 
nových nebezpečných nástrah. Hrají D. Johnson, J. Blac, K. Hart.               
                                                        Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 12. září v 18 hod.

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
film USA – akční, dobrodružný, komedie (2020), rež. J. Kasdan, 123 min.

Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. 
Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje psychic-
ky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou 
sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci 
podávat stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odlouče-
ním je to však čím dál složitější. Hraje E. Green, M. Dillon.  

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 18. září ve 20 hod. 

PROXIMA
film Francie, Německo – drama (2020), rež. A. Winocour, 107 min.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 24. září ve 20 hod.

CORPUS CHRISTI
film Francie, Polsko – drama (2019), rež. Jan Komasa, 116 min. 
Další sezonu filmového klubu zahájí strhující polské drama 
Corpus Christi nominované na Oscara. Dvacetiletý Daniel pro-
jde v nápravném zařízení duchovní proměnou. Chtěl by se stát 
knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani 
pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně 
na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky 
náhodě se ujímá péče o místní farnost. Uspěje Daniel ve svém 
poslání? A za jakou cenu? 

sobota 26. září ve 20 hod.

ŠARLATÁN
film ČR – životopisný, drama (2020), rež. A. Holland, 118 min.

Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na 
kterého se v průběhu několika desetiletí obraceli s prosbou o po-
moc lidé ze všech společenských vrstev, včetně nejvýznamnějších 
osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s pomocí bylinek léčí nemoci, 
se kterými si ani doktoři nevědí rady. Hraje I. Trojan, J. Trojan, 
J. Budař a další.         Vstupné 130 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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VÝSTAVA

od 4.9. - 30.9.2020

FOTOGRAFIE – VÝSTAVA
FOTOKLUBU URAN PŘÍBRAM

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 
4. 9. 2020 do 30. 9. 2020. Vernisáž se uskuteční v prostorách 
knihovny 5. 9. 2020 od 17. hod.
Fotoklub Uran z Příbrami je uskupením přátel fotografie, kteří 
se pohybují na poli amatérské a poloprofesionální fotografie. 
Klub má za sebou již šedesátileté trvání a je tak jedním z nej-
starších uskupení fotografů v České republice.
Výstava představí práce některých členů na volné téma z ob-
dobí dvou předcházejících let, výjimečně i starší.  Návštěvníci 
se dozví něco více o činnosti fotoklubu a jeho zázemí. Foto-
grafie z velké části představují téma krajiny, portréty lidí, ale 
také makro svět. Fotografie budou součástí rozsáhlejší výstavy 
v příbramském Domu Natura, kde fotoklub Uran bude pokra-
čovat v roce 2021.
Jste srdečně zváni.
Tento projekt je realizován za finanční podpory města Příbra-
mi.

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

Otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

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. 

NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ

Sobota 12. 9. 2020 od 14 hod. na stadionu Tatran Sedlčany

Fotbálek aneb Loučení s létem pošestnácté 
– již pošestnácté se setkají ryze amatérské a sportem příliš 

„nepolíbené“ týmy. 
Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čte-
nářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském sta-
dionu (spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které 
se určitě přijďte podívat. Bojovat se bude opět o dort ve tva-
ru hřiště a samozřejmě proběhne i netradiční autogramiáda. 
Všechno v duchu fair play. Přijďte si nechat podepsat své oblí-
bené autory a pobavit se s námi. 

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. a 13 hod.
Tentokrát máme na výběr ze dvou cyklů: 
Rituály evropských královských rodů (vždy od 10 hod.)
Včelařův rok (vždy od 13 hod.)

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. 



KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit 
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplá-
nované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce září: Pojmy z literatury.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2020

PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST
HAJÁNEK
Středa 2. 9. 2020 v 17 hod.
Středa 9. 9. 2020 v 17 hod.
Středa 16. 9. 2020 v 17 hod.
Středa 23. 9. 2020 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst příběhy dobro-
srdečného vikinga Tappiho od spisovatele Marcina Mortky.

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 25. 9. 2020 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
Pátek 25. 9. 2020 od 18 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 2. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 

KLÍČÍME (0-3 roky) 
– Dopolední programy pro rodiny s dětmi 
Pondělí 14. 9. 2020 od 10 hod.
Já už se nebojím!
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi. Pomocí pís-
niček a veselých básniček se proti strachu a obavám ze tmy 
obrníme. 
Pondělí 21. 9. 2020 od 10 hod.
Kam moje stopy vedou?
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

KŘEST KNIHY
Pátek 18. 9. 2020 v 17 hod.

KAMIL – MALÍŘ SNŮ 
– křest knihy Markéty Vítkové

Pokřtíme knížku, 
která vypráví příběh 
malého Vaška, kte-
rého děda vezme na 
výstavu malíře Kami-
la Lhotáka v Obec-
ním domě. A Vašek 
je nadšený. Zvláště z 
dopravních prostřed-
ků. Ta krásná letadla, 
lodě, ponorky, vlaky, 
kola a jiné! A to ještě 
děda tvrdí, že jsou obrazy kouzelné. Večer před usnutím děda 
svému vnoučkovi o malíři vypráví. Vaškovi se zavírají oči a pak 
se dějí věci! Šest nocí a šest snů plných dobrodružství v obra-
zech báječného malíře klučičího snění.
Malíř a ilustrátor Kamil Lhoták měl slabost pro ženy s handica-
pem. A k této knize jsou k dispozici ke stažení podklady pro 3D 
tisk modelů některých objektů z knihy, které jsou vhodné i pro 
zrakově postižené. Čtenáři si s nimi mohou hrát podobně, jako 
s loutkami. Haptické modely vytvořila firma Prusa Research 
a možná nám zaměstnanci této firmy při slavnostním křtu před-
vedou tisk jednoho z modelů. Účast přislíbil i syn Kamila Lho-
táka a předseda Spolku přátel Kamila Lhotáka Evžen Škňouřil. 
Křtem této knihy zahájíme v Sedlčanech projekt, který nás 
bude provázet až do dubna příštího roku a nese název Kamil 
Lhoták – malíř snů.

Kamil Lhoták
Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, 
k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilu-
strací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernea a v atmosfé-
ře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba 
H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž 
se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními 
prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, 
tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 
1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 
a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kva-
litativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními 
tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice 
Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor ma-
leb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velko-
města. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika 
a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námě-
tově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří 
k průkopníkům českého animovaného filmu.
/zdroj: Galerie Platýz/

Prusa Research založil roku 2012 Josef Průša, český kutil, vy-
nálezce a investor – a nyní jeden z nejznámějších lidí v oblasti 

KŘEST KNIHY
3D tisku. Josef se o 3D tiskárny začal zajímat při nástupu na Vy-
sokou školu ekonomickou - tedy v roce 2009. Tehdy považoval 
3D tisk za pouhé hobby, přestože ho nová technologie fascino-
vala - především tím, jak lze tyto stroje dále vylepšovat. Později 
se přidal k open-source projektu RepRap a zbytek už nejspíš 
znáte.A pokud ne, mrkněte na web firmy. Je tam připravena 
kompletní časová osa, na které jsou zaneseny ty nejdůležitější 
okamžiky historie firmy – od zrodu až po útok na nejvyšší příčky 
světových žebříčků!
/zdroj: web Prusa Research/



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
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do neděle 20. září
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 expozici, kterou se v loň-
ském roce podařilo sestavit učitelům a studentům sedlčanské-
ho gymnázia u příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce. 
Potěší každého, kdo si chce zavzpomínat, nebo naopak obje-
vit, jaký byl každodenní život před pěti dekádami. Na výsta-
vě nechybí původní obaly potravin a dalších výrobků, domácí 
spotřebiče, typické dekorace nebo dobové oblečení. Přijďte 
si připomenout dávno zapomenuté značky nedostatkových 
i běžných produktů a přistihnete se, jak i vy alespoň v duchu 
říkáte: „A hele, tohle jsme přesně měli doma…“
Výstavu můžete navštívit do neděle 20. září.

Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME VEČERY PŘI SVÍČKÁCH:
Vystoupení zpěváka a klavíristy HONZY JAREŠE 
– čtvrtek 22. října od 19 hodin (zakoupené vstupenky
na zrušené představení, které se mělo konat 12. března 2020, 
zůstávají v platnosti)
Vystoupení zpěváka VLADIMÍRA MERTY 
– pátek 6. listopadu od 19 hodin.
Vstupenky na představení jsou v prodeji v pokladně muzea.

od čtvrtka 24. září
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci se Zeměměřickým 
úřadem pořádá výstavu 

„TRIANGULAČNÍ VĚŽE
SEDLČANSKA A OKOLÍ“. 

Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 24. září 
od 17 hodin. 
Výstava návštěvníkům nabízí ukázky triangulačních věží, kte-
ré sloužily geodetům pro měřické práce. Současnou podobu 
geodetických bodů prezentují fotografie a technické nákresy. 
Součástí expozice je také unikátní dvoumetrový model trian-
gulační věže, měřický fotokoutek a herní prostor s mapovou 
tematikou.

Vstup zdarma
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MĚSTSKÉ MUZEUM V SEDLČANECH A ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

24. 9. – 22. 11. 2020

MĚSTSKÉ MUZEUM
V SEDLČANECH

září: út-ne 9-16 hod. (st do 17 hod.)
říjen a listopad: út-pá 9-12 hod. a 13-16 hod., ne 13-16 hod.

www.muzeum-sedlcany.cz

SEDLČANSKA A OKOLÍ

OTEVÍRACÍ
DOBA

TRIANGULAČNÍ
VĚŽE

Ve státní svátek v PONDĚLÍ 28. září
je muzeum ZAVŘENÉ.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: PANENKY Z CELÉHO SVĚTA

KOMUNÁLNÍ PODNIK (1. část)
K přípravným pracím k založení SKP bylo 

přikročeno na základě usnesení plenu ONV ze 
dne 30. prosince 1949. Plánovaná zakládací 
listina byla rozšířena o další obory a schválena 
24. března 1950. Již přípravné řízení podniku 
bylo zpočátku složité, řízení provozu a financo-
vání včetně zásobování bylo řízeno přes KNV, 
mzdové záležitosti přes ministerstvo pracov-
ních sil a soc. péče, informace byly jen kusé, 
zkušenosti žádné, výrobní plány se projedná-
valy pozdě a tím byla ztížena práce podniku. 
Nechuť zaměstnanců bývalých soukromých 
firem přecházet do podniku soc. sektoru stě-
žovala zahájení provozu podniku. První práce, 
které podnik zahájil ve stavebním oboru byly 
práce pro Památkový úřad na údržbě kostelů v 
Sedlčanech, na Chlumu, Křečovicích a Kamýku. 
V Kosově Hoře byla provedena fasáda zámku, 
opravena sýpka v Petrovicích, úpravy na zámku 
ve Vrchotových Janovicích. Krátce po zahájení 
provozu SKP došel z KNV příkaz k zahájení pro-
vozu v cihelnách i za cenu ztrát. V té době byly 

na okrese Sedlčan tři cihelny schopné provo-
zu: Pejšova cihelna, Šípkova cihelna a Kabáto-
va cihelna v Krašovicích. Pejšova cihelna však 
byla pro svou zastaralost zlikvidována. Složité 
problémy provozní, majetkové, pracovních sil 
a výrobního zařízení byly tíživým problémem 
podniku i ve všech létech následujících, přes-
to se však během dalších let podařilo vylepšiti 
výrobní zařízení a zlepšit pracovní podmínky. V 
červnu 1950 byl převzat ka-
menolom Obciny. Byly zde 
vyráběny zpočátku dlažeb-
ní kostky a obrubníky pro 
přehradu Slapy a lomový 
kámen pro silnici Vojkov – 
Sedlčany. 

Souběžně s předchozími 
akcemi probíhalo zapojo-
vání prvních soukromých 
řemeslných provozoven, 
které bylo řešeno tak, že 
zaměstnanci byli převedeni 
do stavu podniku, dílna a 

Před devíti lety, v roce 2011, pořádalo mu-
zeum výstavu hraček s názvem Přátelství bez 
hranic. Jádro výstavy tvořila unikátní sbírka 
panenek, kterou za svůj život shromáždila 
Jaroslava Sedláčková (1939–2005). Její dcera 
Eva tuto sbírku svěřila do péče sedlčanského 
muzea natrvalo.

Jaroslava Sedláčková dostala svoji první 
krojovanou panenku k Vánocům roku 1969. 
Pocházela z Nového Zélandu a byla oděná po 
tradičním maorském způsobu. Sběratelské 
ambice v ní pak utvrdili tzv. bobíci z Velké Bri-
tánie. Pozoruhodné ovšem je, že sbírka vznik-
la jako vedlejší produkt jiné záliby – korespon-
dence. Paní Sedláčková, tehdy ještě slečna 
Svítilová, se jí začala věnovat už během studia 
na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se ve-

dle ruštiny učila i anglicky. Díky inzerátům se 
zájemci o dopisování získala přátele v SSSR, 
Polsku, Japonsku nebo Jordánsku. Sbírala po-
hlednice z různých zemí, protože ji zajímalo, 
jak tam lidé žijí. Po promoci se ovšem tyto 
kontakty přerušily.

Na počátku 60. let se začala amatérsky vě-
novat španělštině a krátce si dopisovala se 
čtyřmi novými kamarády ze Španělska.

Poslední období čilé korespondence začalo 
v roce 1969, kdy se paní Sedláčková obrátila 
na redakci časopisu Mladý svět s přáním do-
pisovat si s lidmi z Nového Zélandu a z Filipín. 

V závěru roku 1969 si zažádala o zveřejnění 
své adresy i do jiných anglicky mluvících zemí. 
Do Filipín bylo tehdy špatné poštovní spojení, 
proto první dopis z této asijské země došel až 
po roce od podání žádosti o inzerci. Mezitím 
už paní Sedláčková korespondovala kromě 
novozélandských i s přáteli z Velké Británie, 
USA, Kanady a Austrálie, psala do Finska 
a do Afriky. Ve druhé polovině roku 1970 do-
šel první dopis z Filipín – podle razítek byl na 
cestě 6 měsíců, puto-
val přes USA a Brazí-
lii. Netrvalo dlouho 
a po prvním dopisu, 
počátkem roku 1971, 
následoval obrovský 
nával dopisů od více 
než stovky Filipínců. 

Po roce 1977 se 
paní Sedláčková roz-
hodla z časových 
a rodinných důvodů 
a také z důvodu ne-
ustále rostoucích ná-
kladů na mezinárodní 
zásilky své dopisování 
omezit a nakonec 
tuto aktivitu ukončila 
úplně.                         -pž-

Krojované panenky z Rumunska a ze Švý-
carska.

zařízení bylo pronajato, majitel byl ve většině 
případů přijat jako vedoucí provozovny. Za-
čleňování však postupovalo nestejnoměrně, 
přesvědčování bylo často zdlouhavé, jednání 
se vleklo nekonečně dlouho, v jednání bylo 
hodně spekulace a oddalování konečného 
jednání; naproti tomu řada majitelů živností 
se stavěla k socializaci příznivě a tak se vytvořil 
kádr komunálních provozoven.

Africká panenka 
s dítětem ve vaku 
na zádech.

Jaroslava Sedláčková (roz. Svítilová) z Chlu-
mu.

Pejšova cihelna.



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
dva měsíce prázdnin utekly jako voda, čas dovolených a relaxace máme někteří již za sebou, někteří se na ni 
ještě těšíme. ☺ Do zářijového čísla jsem si pro vás připravila za Sdružení téma stolního kalendáře a pozvánku na 
Farmářské trhy. Za Toulavu se vás pokusím nalákat na podzimní výlet, dovolenou, nebo akci v „naší“ turistické 
oblasti, kterou jsme jako Sedlčansko součástí. 

Sdružení obcí Sedlčanska vydává již řadu let 
stolní kalendáře s fotografiemi na různá témata 
z celého území 24 měst a obcí Sedlčanska, dopl-

něné ještě o významné akce, poutě a posvícení. 
V letošním roce tomu nebude jinak, stolní kalendář bude mít 

téma Perličky ze Sedlčanska. Do terénu jsme poslali fotografa Mi-
lana Dlouhého. Není jednoduché, 
najít místa, která v kalendáři ještě 
nebyla, tak snad se nám to podaří. 

Kalendář si budete moci kon-
cem září zakoupit na informačních 
centrech a na úřadech jednotli-
vých měst a obcí Sdružení. Cena 
bude obdobná jako v přechozích 
letech.

Není krásnější období pro pěší toulky než Babí 
léto a začátek podzimu, kdy se krajina převleče 

do krásných barev. Turistická oblast Toulava, od Tábora až k nám má 
na toto období připravené pro turisty hned několik tras a zážitků.
1. Stezka údolím Lužnice Toulavou
První trasa, která byla v ČR zařazena na seznam nejlepších pěších 
stezek Evropy Leading Quality Trails Best of Europe - je doplněna o zá-
žitky, které si můžete na trase objednat např. lezení po skalách nebo 
průvodcovské služby v Bechyni. Více: www.toulava.cz/stezkaluznice
2. Tábor a okolí okem Jana Žižky
U příležitosti 600 let založení města Tábor jsme vytvořili průvodce 
po Táboře a okolí, který nese název Husitským krajem aneb Tábor 
a okolí okem Jana Žižky. Průvodcem se návštěvníkům stává sám slav-
ný husitský vojevůdce, který ukáže Tábor nejen jako husitské, ale 
hlavně moderní turistické město a vyšle turisty za zážitky i na trasy 
pěšky a na kole na místa spojená s husitstvím. Více:  https://www.
jiznicechy.cz/aktuality/759-tabor-a-okoli-okem-jana-zizky Druhý zá-
řijový víkend se navíc v Táboře uskuteční u příležitosti 600 let města 
festival Táborská setkání, tentokrát v netradiční podobě. 
3. Poutní stezky Toulavy
Podzim je ideálním časem vydat se na duchovní pouť. Program pout-
ních stezek nabízí propojení tří sakrálních památek Klášter Klokoty, 
Klášter Bechyně a Klášter Milevsko. Více:www.toulava.cz/poutnik
4. Na vyhlídky k Vltavě
V Babím létě jsou kouzelné i vyhlídky na Vltavu, kterých je na Sedl-
čansku celá řada. Toulava na webu www.toulava.cz/vltavskevyhlid-
ky připravila pro turisty návrh dálkové trasy spojující Vltavské výhle-
dy od Hrazan až po Zvíkov. V rámci celé trasy je řada menších výletů 
na jeden den. Turisté se mohou vydat na Drbákov-Albertovy skály, 
vyhlídku Opata Zavorala, Solenickou podkovu nebo na úsek s ná-
zvem Vltavská pravobřežní mezi Orlíkem a Zvíkovem s 5 vyhlídkami.
TIPY NA AKCE
Tábor a okolí
3.9. Letní koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, Chý-
novská jeskyně
5.9. Dožínky a podzim na statku v Borotíně

Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová ☺

NOVÝ KALENDÁŘ A LETOŠNÍ PRVNÍ FARMÁŘSKÝ TRH 

PODZIMNÍ SEZÓNA V TOULAVĚ - SRDCI TURISTIKY 

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

8. 9.  Večerní prohlídka poutního areálu, Poutní  kostel Klokoty
11.9. Mezinárodní noc pro netopýry v areálu Chýnovské jeskyně
28.9. Koncert, který otevírá dveře, Žižkovo náměstí Tábor
10.9. - 29.10. 600 let na hoře Tábor - výstava, Galerie 140, Tábor
11.9. - 13.9.  Táborská setkání, Tábor
12.10.  Čokoládování - festival muzea čokolády
24. 10. Slavnostní představení nové expozice v Bechyňské bráně, Tábor
Bechyně
16.9. Olympic permanentní  tour 2020 - koncert, Kulturní dům Bechyně
7.10. Partička na vzduchu - Kulturní dům Bechyně
21.10. Cavewoman - divadelní představení, Kulturní dům Bechyně
24.11. Václav Neckář Půlnoční turné, Kulturní dům Bechyně
Sezimovo Ústí
27.9. Uzamykání Kozího hrádku, Kozí hrádek Sezimovo Ústí
30.9. Michalovi mazlíčci - představení pro děti, Spektrum Sezimovo 
Ústí
6.11. Na kus řeči s Miroslavem Donutilem, Spektrum Sezimovo Ústí
Milevsko
5.9. Pohádkový les - 11. ročník akce pro děti, Milevsko
5.9. Jak se peče chleba - pečení v hliněné peci, Zeměráj Kovářov
12.9. Archeologický den- Zeměráj Kovářov
19.9.  Byla jednou jedna rodina - Zeměráj Kovářov
26.9. Podzimní den fantazie, Zeměráj Kovářov
28.9. Den her, Zeměráj Kovářov
8.10. Miroslav Donutil „Na kus řeči“, Dům kultury Milevsko
21.10. Kšanda, divadelní představení, Dům kultury Milevsko
25.10. Majda ze školky- představení pro děti, Dům kultury Milevsko
Sedlčany
19.9. Farmářské trhy - Sedlčany
27. - 28.11. Netradiční vánoce v muzeu, Městské muzeum Sedlčany
Soběslav
19. 9. Soběslavské slavnosti Rožmberské - Soběslav
16.10. 9. Noc v Blatském muzeu, Soběslav
Vysoký Chlumec
5.9.  Škwor, koncert, Pivovar Vysoký Chlumec
27.9. Putování za Jakubem Krčínem - Vysoký Chlumec

První Farmářský trh v letoš-
ním roce se již blíží (19.9.), tě-
šíme se na prodejce i na vás. 
Bohužel vzhledem k současné 
situaci s COVIDEM nebude na 
tomto trhu žádný program, 
především z důvodu zákazu 
shromažďování více lidí na jed-
nom místě, ale pokud se bude 
celá situace vyvíjet příznivě, tak 
vánoční farmářský trh (12.12.) 
proběhne tak jako v předcho-
zích letech – soutěž, odměny, 
hudební vystoupení a přede-
vším prodejci.



HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

V uplynulých prázdninových měsících 
jsme měli možnost prakticky každou 
bezoblačnou noc sledovat jasnou kome-
tu C/2020 F3 (NEOWISE). Na vloženém 
obrázku je její podoba ze 14. července 
ve 22h 43m v ohnisku dalekohledu hvěz-
dárny 200/3000mm. Za přispění této 
komety a také uvolněním hygienických 

opatření v souvislosti s koronavirem byla 
návštěvnost hvězdárny vysoká, hlavně 
z řad obyvatel mimo Sedlčan v okruhu od 
Rožmitálu a Příbrami přes Petrovice až 
k Benešovu. Potěšující je, že se jednalo 
hlavně o rodiny s dětmi a také o menší 
skupiny z dětských letních táborů. Hvěz-
dárna je tak významným regionálním 
vědecko-kulturním zařízením, kde lze na-
hlédnout nejen do vesmíru, ale seznámit 
se i s novými vědeckými poznatky.

Zářijová noční obloha nabídne Mléč-
nou dráhu, která ji půlí na část západní 
a část východní. Na západní části vyhle-
dáme severozápadně Velkou medvědici 
s galaxiemi M81 a M82 a v sousedních 
Honicích psech pak galaxii M57. Nad 
západním obzorem nejvíce září načer-
venalý Arcturus v Pastýři a nízko nad ji-
hozápadním obzorem se chystá k západu 
Antares v souhvězdí Štíra. Ve východní 
části dominuje souhvězdí Pegas se sou-
sední Andromedou s galaxií M31, která 
je viditelná i pouhým okem při tmavé 
obloze. Samotná Mléčná dráha začíná 
nad jižním obzorem souhvězdím Střelce, 
pokračuje přes Orla a Labuť ke Kasiopeji 
a končí nad severovýchodním obzorem 
v Perseu. Na cestě Mléčnou dráhou mů-
žeme navštívit mlhovinu M27 v Lištičce, 
prstencovou mlhovinu v Lyře a dvojici 
otevřených hvězdokup v Perseovi.

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 případě nejasných 
podmínek, volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní páteční a sobotní 
obloze 11., 12., 25. a 26. září. Poslední dva 
uvedené dny jsou nejvhodnější ke sledová-
ní Měsíce, který bude krátce po první čtvrti.

Planety – Merkur je nepozorovatelný 
a Venuše vysoko na ranní obloze. Na ve-
černí obloze Jupiter se Saturnem a pouze 
dalekohledem pozorovatelný Neptun. Mars 
s Uranem viditelný pozdě v noci.

Ostatní objekty – Kromě uvedených ob-
jektů v předchozím textu vyhledáme jas-
né hvězdy pozdní letní oblohy, dvojhvězdy 
a kulové hvězdokupy.

Úkazy – 25. září vytvoří výrazné seskupe-
ní Měsíc, Saturn a Jupiter v první polovině 
noci.

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

František Lomoz

30 LET VÝROČÍ SPOLKU DIABETIKŮ SEDLČANSKA

Ve středu 30. září 2020 od 13.00 hod. se koná v Kulturním domě 
výroční členská schůze ke 30 letům založení spolku. 

Účastníci se mohou těšit na pohoštění s kulturním programem, 
ve kterém se představí taneční soubor z Kamýka nad Vltavou. 
Mezi pozvanými hosty bude i redaktor časopisu Diastyl. 

Zájemcům bude změřena glykemie, cholesterol, tlak a jako vždy  
je zajištěn prodej DIA prostředků.

Vzhledem ke zrušení letošního podzimního rekondičního po-
bytu v Sezimově Ústí, nabídne spolek členům masáž v hodnotě 
500,- Kč. 

Výbor spolku se schází každou třetí středu v měsíci a poté infor-
muje členy  a sděluje případné změny. V letošním roce byl jarní 
program zrušen a pro podzimní období (říjen a listopad) je naplá-
nováno plavání v Čestlicích. V listopadu se uskuteční pochod proti 
diabetu, kam jsou zvány též děti ze Základních škol a také Městská 
policie.  

Veškeré informace zveřejňujeme na nástěnce v Havlíčkově ulici. 
Každé úterý pořádáme vycházky. 

Na výroční schůzi zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět o této 
nemoci více informací.                                                Marie Mošanská 

Jednatelka Pobočného spolku  Svazu diabetiků

Členové spolku při cvičení v bazénu při rekondičním pobytu v Se-
zimově Ústí.



VOLBY / RŮZNÉ

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  

V souladu s rozhodnutím preziden-
ta publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 169/2020 Sb. a učiněným na zá-
kladě příslušných ustanovení zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuji:                                         
1. Volby do Zastupitelstva Středočeské-
ho kraje a první kolo voleb do Senátu 
se uskuteční: 
• v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 ho-
din do 22:00 hodin a dále
• v sobotu dne 3. října 2020 od 08:00 
hodin do 14:00 hodin.      
Případné druhé kolo voleb do Senátu 
se uskuteční:
• v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 ho-
din do 22:00 hodin a dále
• v sobotu dne 10. října 2020 od 08:00 
hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:

• ve volebním okrsku č. 1 je voleb-
ní místnost v administrativní budově 
Městského úřadu Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: ul. Církvičská, 28. 
října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova, 
Kapitána Jaroše, Šafaříkova, náměstí 
T. G. Masaryka, Novoměstské náměstí, 
Kňovická, Ořechová;
• ve volebním okrsku č. 2 je volební 
místnost v budově Městského muzea 
Sedlčany, Tyršova č. p. 136, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: ul. Za Nemocnicí, Sukovo 
náměstí, Novoměstská, Příční, Žižkova, 
Jateční, Lidická, Husova, Kodicillova, 
Nademlýnská, U Roudného, Hasičská;
• ve volebním okrsku č. 3 je volební 
místnost v budově Kulturního domu 
Josefa Suka v Sedlčanech, klubovna 
č. 29, Havlíčkova č. p. 514, pro voli-
če podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: ul. Na Stínadlech, 
Na Severním sídlišti, Pod Hřbitovem, 
U Kulturního domu, U Školky, U Háječ-
ku, Profesora Plavce pouze č. p. 1273, 
Amerických letců, Balabánova, Man-

želů Rebcových, Pešatova, graficky vy-
mezená část ulice Příčovská (zatím bez 
objektu, který je určen k trvalému by-
dlení);
• ve volebním okrsku č. 4 je volební 
místnost v budově Kulturního domu 
Josefa Suka v Sedlčanech, „Červený sa-
lonek“, Havlíčkova č. p. 514, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: ul. Na Potůčku, Na Sever-
ním sídlišti I., II., III., Profesora Plavce, 
graficky vymezená část ulice Příčovská 
(zatím bez objektu, který je určen k tr-
valému bydlení);
• ve volebním okrsku č. 5 je volební 
místnost v budově Domova Sedlčany 
(bývalý Domov pro seniory), U Kultur-
ního domu č. p. 746, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: pro voliče z Domova Sedlčany;
• ve volebním okrsku č. 6 je volební 
místnost v budově Domova mládeže 
při Středním odborném učilišti Sedlča-
ny, Petra Bezruče č. p. 1305, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: ul. Petra Bezruče, Pod 
Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, 
Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Přík-
rá, Víta Nejedlého, Sokolovská, Západ-
ní, Jižní Svah, Ke Hvězdárně; 
• ve volebním okrsku č. 7 je voleb-
ní místnost v budově 1. základní školy 
Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu: ul. Sedlecká, K Cihel-
ně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, 
Růžová, Karla Hynka Máchy, Sadová, 
Primáře Kareše, Tyršova, část Nádražní 
(č. p. 84, č. p. 85, č. p. 86, č. p. 91, č. p. 
92, č. p. 94, č. p. 95, č. p. 98, č. p. 106, 
č. p. 108, č. p. 110, č. p. 113 a č. p. 295), 
Komenského náměstí, Podsadová, Luč-
ní, Obchodní, Votická, Příbramská;
• ve volebním okrsku č. 8 je voleb-
ní místnost v administrativní budově 
Městského úřadu Sedlčany, Nádražní č. 
p. 336, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Nad 
Přehradou, Pod Strojírnami, Etropol-
ská, Konečná, 
Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném 
Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, 
Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, 

část Nádražní (č. p. 101, č. p. 377, č. p. 
902, č. p. 903, č. p. 904, č. p. 906, č. p. 
908, č. p. 912, č. p. 914, č. p. 915, č. p. 
917, č. p. 918, č. p. 919, č. p. 920, č. p. 
921, č. p. 924, č. p. 925, č. p. 929), Na 
Morávce, Pod Lesíkem, Hermovo pole;
• ve volebním okrsku č. 9 je volební 
místnost v budově pohostinství (RD 
s pohostinstvím) v Solopyskách č. p. 28, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu: Sedlčany, míst-
ní část (osada) Solopysky;
• ve volebním okrsku č. 10 je volební 
místnost v budově hasičské zbrojnice 
Třebnice 
č. p. 59 pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, 
místní část (osada) Třebnice a Štileček;
• ve volebním okrsku č. 11 je voleb-
ní místnost v budově MěÚ Sedlčany 
v Libíni č. p. 6, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu: Sedlčany, místní část (osada) Libíň, 
Doubravice, Ústupenice;

INFORMACE OD ČESKÉ SPOŘITELNY
Bezhotovostní operace, komplexní po-
radenství a finanční servis občanům 
– takový rozsah služeb nabízí i nadále 
pobočka České spořitelny v Sedlčanech. 
Pobočka zůstává otevřena v běžných ča-
sech i přes dopady koronavirové krize.
Jedinou změnou, ke které Česká spoři-
telna přistoupila, je, že od 1. července 
2020 přestala poskytovat služby po-
kladny (hotovostní operace). Klienti sa-
mozřejmě mohou nepřetržitě provádět 
výběry i vklady hotovosti v Sedlčanech 
prostřednictvím bankomatu, resp. vkla-
domatu, a to i mimo otevírací dobu 
pobočky. V případě, že klienti chtějí vy-
užít pokladnu s fyzickou obsluhou, mo-
hou navštívit pobočku České spořitelny 
ve Voticích (Komenského náměstí 80).
Bankomaty České spořitelny umožňují 
také například rychlé převody peněz, 
které se připíšou na účet příjemce v tu-
zemské bance do několika vteřin. Česká 
spořitelna je první bankou na domácím 
trhu, která rychlé platby skrze své ban-
komaty nabízí.
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• ve volebním okrsku č. 12 je voleb-
ní místnost v budově MěÚ Sedlčany 
v Sestrouni č. p. 10, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Sedlčany, místní část (osada) 
Sestrouň, Zberaz, Hradišťko; 
• ve volebním okrsku č. 13 je voleb-
ní místnost v budově MěÚ Sedlčany 
v Oříkově č. p. 37, pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu: Sedlčany, místní část (osada) Oříkov.

3. Prokázání totožnosti:
Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky popřípadě stát-
ní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republi-
ky. Totožnost a státní občanství prokáže 
volič občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky, jde-li o cizin-
ce, průkazem o povolení k pobytu.

INZERCE

4. Distribuce hlasovacích lístků:
Každému voliči budou dodány 3 dny pře-
de dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb na žádost voliče okrs-
ková volební komise dodá za chybějící, 
škrtané nebo jinak označené hlasovací 
lístky jiné. 
5. Hlasování mimo volební místnost:
Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů obecní úřad 
(Městský úřad Sedlčany: paní Eva Nová-
ková, e-mail: novakova@mesto-sedlca-
ny.cz a v den hlasování okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.
Poznámka (do uzávěrky Radnice nebyly 
k dispozici konečné informace)
Ministerstvo vnitra ČR předloží tyto mož-
nosti speciálního hlasování:

• Hlasování v drive-in volební místnosti 
z automobilu – tato volební stanoviště 
budou zřízena v každém okresu a bude 
jich 78. Stanoviště budou uzpůsobena 
pro průjezd motorového vozidla a jejich 
vybavení zajistí armáda. Hlasovat může 
volič ve středu ve volebním týdnu od 
7 do 15 hodin.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociál-
ních služeb, které bylo uzavřeno – pokud 
krajská hygienická stanice nahlásí uza-
vřená zařízení na svém území krajskému 
úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi 
pro hlasování. Hlasování bude od čtvrtka 
volebního týdne od 7 hodin do pátku vo-
lebního týdne do 20 hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné schrán-
ky – pokud občan v nařízené karanténě 
či izolaci nemůže využít „drive-in“ hlaso-
vání, může do čtvrtka volebního týdne 
do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, 
že žádá příjezd speciální volební komise 
v ochranných prostředcích. Tuto komi-
si budou tvořit členové z drive-in týmu 
a přijedou s přenosnou schránkou za ob-
čanem domů. Hlasování bude probíhat 
od pátku volebního dne od 7 hodin do 
soboty 14 hodin.

 Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města 

ZAČÍNÁ SEZONA ZIMNÍHO STADIONU
Od 26.8. je v provozu ledová plocha. V sobotu 5.9. začíná soutěž

O Pohár starosty města a v neděli 6.9. bude první veřejné bruslení.



RŮZNÉ

Dvacáté narozeniny bývají bouřlivě sla-
veny. Jakpak by také ne. Když je někomu 
dvacet let, mívá zpravidla spoustu přátel 
a chce se s nimi podělit o své radosti. Slaví-
-li dvacetiny spolek, má k oslavě obdobný 
důvod. 

„Za dvě dekády spolkové činnosti zamě-
řené na podporu rodiny se v Centru Petrklíč 
zrodila již mnohá přátelství a stále nová 
vznikají. Z prvních malých návštěvníků pů-
vodně mateřského centra jsou už dospělí 
lidé a jak čas plyne další a další novopeče-
né maminky, ale i tatínci, vyhledávají ve své 
nové životní situaci místo, kde najdou po-
rozumění, chvíli oddechu i inspiraci,“ míní 
čerstvě zvolená předsedkyně spolku, mladá 

PETRKLÍČ KVETE UŽ 20 LET

maminka na rodičovské dovolené, Kateřina 
Čiháková. „Takové pěkné jubileum si jed-
noduše nemůžeme nechat jen pro sebe 
a musíme jej s našimi přáteli a podporova-
teli řádně oslavit,“ dodává její kolegyně Ve-
ronika Ferencovičová. 

V Petrklíči budou své druhé kulatiny sla-
vit v pátek 4. září od 15 hodin a zváni jsou 
všichni, kdo se chtějí přijít pobavit. „V mi-
nulých letech jsme v Petrklíči započali tra-
dici zahradních slavností a v tomto duchu 
budeme pokračovat,“ nastiňuje Kateřina 
Čiháková plán oslavy: „Snad nám bude po-
časí přát a užijeme si společně jeden velký 
zahradní piknik s živou hudbou i tancem. 
Odpolednem nás totiž budou provázet milé 
písničky studentek gymnázia Anny Chmela-
řové a Emily Steel a pozdní odpoledne až 
podvečer jistě roztančí bratři Žakové alias 
duo Živel.“ 

Na oslavě rodinného centra nebudou 
chybět rozličné hry a hrátky pro děti. A co 
by to bylo za párty, bez dobrého jídla a vo-
ňavé kávy.  Propojení gymnázia a Petrklíče 
není čistě náhodné, mnozí studenti byly 
malými návštěvníky v Petrlíči a nyní už re-
alizují své vlastní sny. Kromě hudebního vy-
stoupení Anny a Emily se budou na oslavě 
prezentovat i dvě studentské firmy obchod-
ní akademie Toust2go a WaffleHouse. Jak 
sám název napovídá – s křupavými toasty 
a voňavými vaflemi. 

Páteční narozeninovou oslavu bude podle 
místopředsedkyně a koordinátorky kroužků 
Veroniky následovat též týden otevřených 
dveří: „Přijďte se seznámit s prostředím Pe-
trklíče, prohlédnout si volnou hernu, pobýt, 
pohrát si nebo omrknout nabídku kroužků 
pro nadcházející školní rok i získat informa-

ce o bezplatných vzdělávacích kurzech pro 
rodiče, které Petrklíč organizuje v rámci 
projektu financovaného z Evropských soci-
álních fondů,“ zve srdečně.

„Skutečně se těšíme na všechny, dě-
tičky i jejich rodiče a prarodiče.  Kdo jsou 
ale našimi čestnými hosty, to jsou zejména 
město Sedlčany v zastoupení pana staros-
ty. Patronát Sedlčansko, bez jehož finanční 
pomoci bychom naši oslavu v tak pestrém 
duchu nemohli uskutečnit a v neposled-
ní řadě všechny bývalé i současné členky 
a dobrovolnice spolku. Ti všichni mají za 
svou podporu slavit co nejvíce,“ uzavírá po-
zvání předsedkyně Katka s úsměvem.  

Lucie Kakosová

I v rámci dopolední volné herny si mohou malí návštěvníci čas od 
času zatvořit.

Podzimní a jarní burzy zejména dětského 
oblečení a sportovního vybavení se v Pe-
trklíči staly již tradicí.

Ve výtvarném atelieru Petrklíče se dá užít i spoustu legrace.

Rytmika neboli tanečky s Hankou Dlouhou 
jsou dlouhodobě vyhledávaným kroužkem.



NEMOCNICE SEDLČANY 
Vás zve na

DEN ZDRAVÍ 

www.nemocnice-sedlcany.cz Nemocnice Sedlčany

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS BOHATÝ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI. NAJDETE TU INDIVIDUÁLNÍ 
PORADENSTVÍ, ODBORNÉ UKÁZKY A ZAJÍMAVÝ DOPROVODNÝ PROGRAM. TĚŠÍME SE NA VÁS!     

Hlavní partner akce je VZP

9.9.2020, od 9:00 do 17:00 
Náměstí T.G. Masaryka, Sedlčany 

Praha a střední Čechy 100.7 FM  R-REGION

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region

INZERCE




