KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - březen 2021
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
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Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
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V době přípravy březnového čísla Radnice s Kulturním kalendářem na březen 2021 platila rozsáhlá omezení a vláda
avizovala spíše zpřísnění opatření nežli jejich rozvolnění. Proto
i tentokrát nepřicházíme s pozváním na kulturní akce s diváckou účastí, ale budeme připravovat záznamy proběhlých
koncertů a představení, které nabízíme ke zhlédnutí na www.
kdjs-sedlcany.cz
V dlouhodobých plánech na březen 2021 bylo opět v KDJS
připraveno několik kulturních a společenských akcí. Přehled
uvádíme, ale realizace patrně nebude možná. Pokud by se situace zlepšila a bylo umožněno akce realizovat, bude o tom
veřejnost informována na webových stránkách KDJS, Města
Sedlčany, na plakátovacích plochách a také na facebookovém
profilu KDJS a Města Sedlčany.

Březnová nabídka zahrnovala tato představení:
- Zábavný večer s J.A. NÁHLOVSKÝM a J. ŠTROSSEM
- VEČER HUDBY A POEZIE s Petrou Špalkovou
a souborem Atlantis
- Travesti show NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
- Operní divadelní představení RIGOLETTO
- Koncert učitelů ZUŠ Sedlčany
- Pohádkové představení VESELÉ VELIKONOCE
V plánu byly také další společenské akce:
- PLES SEDLČANSKÉHO GYMNÁZIA
- PLES TK SLIMKA
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky zůstávají v platnosti na nové termíny představení a naší prioritou je
zajistit náhradní termíny a představení nerušit.

Místo bohatého kulturního života a tanečního veselí se v KDJS
odehrávají, díky covidovým omezením a vzniklé vynucené odstávce provozu, poměrně rozsáhlé práce údržby a rekonstrukce. Čas
běží a některé technologie z oblasti elektro či instalatérské jsou
původní a tudíž starší více než 50 let. Proto postupně realizujeme
opravy tohoto vybavení a prostor v době, kdy je nelze používat
pro potřeby KDJS a komerčních nájemců prostor. Velkou část prací
provádíme svépomocně a některé odborné instalace dodavatelskou formou.

nocena občany, protože lze v Sedlčanech provést odběr a po 20
minutách zjistit jeho výsledek včetně obdržení certifikátu o provedeném testu. Není tedy nutné dojíždět do vzdálených měst,
pokud nedostačují kapacity místních obvodních lékařů.
V současné době již začaly přípravné práce na budování
velkokapacitního OČKOVACÍHO CENTRA, které bude v KDJS
(ve Společenském sále a vestibulu) zřízeno díky aktivitě Města
Sedlčany ve spolupráci se sedlčanskou nemocnicí Vamed a KDJS.
Proběhlo již několik jednání a místních šetření v prostorách KDJS
a podle jejich závěrů byly již počátkem února zahájeny vyklízecí a přípravné práce dotčených prostor, které je nutné upravit
tak, aby vyhovovaly hygienickým, bezpečnostním a provozním
požadavkům stanoveným pro provoz očkovacích center. Existence tohoto centra v Sedlčanech opět ušetří občanům města
a regionu čas a náklady spojené s dopravou do vzdálenějších
podobných zařízení.

Prostory KDJS jsou již od
počátků pandemie využívány pro distribuci prostředků
ochrany proti Covidu-19 pro
instituce z regionu Sedlčanska a okolní obce.
Od prosince v prostorách
KDJS,
respektive
v prostorách kina funguje
ANTIGENNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO, kde probíhá hojně využívané antigenní testování.
Tato služba je kladně hod-

Doufejme, že v blízké době bude možno tuto náhradní činnost v KDJS ukončit a budeme se moci opět věnovat našemu
hlavnímu poslání, kterým je příprava a zajištění v současné
době hodně chybějícího KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA.

