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Anna a Elza zavítají
už brzy do Rožmitálu

Pohádkové postavy Anna a Elza zavítají
18. března v 17 hodin do rožmitálského
společenského centra a vezmou děti do
ledového království plného kouzel a překvapení. Předprodej vstupenek na akci
zajišťuje Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem.
(fž)

březen 2020
Ročník XVII. - č. 3

Hasiči likvidovali následky
ničivého orkánu Sabina
Českou republikou se prohnal v pondělí
10. února orkán Sabina a napáchal rozsáhlé škody. Rožmitálští hasiči likvidovali čtrnáct padlých stromů, došlo k výpadkům elektřiny a na mnoha místech
v mikroregionu vznikly i další škody.
Sabina se prohnala také přes Hvožďansko. V plném nasazení byly obě zásahové jednotky - JPO III Hvožďany a JPO V
Vacíkov. Od brzkého rána a po celý den
likvidovaly značné množství popadaných stromů přes komunikace. „Během
dopoledne řešili naši hasiči společně s
jednotkou z Příbrami zajištění stodoly
ve Vacíkově, u které se pod náporem větru zbortila štítová stěna. Děkuji všem

zasahujícím hasičům,“ uvedla hvožďanská starostka Markéta Balková.
(red)

Rožmitál pořídil nový
lis do sběrného dvora

Hromnický vejšlap se konal už posedmé

Město Rožmitál pod Třemšínem pořídilo pro svůj sběrný dvůr nový lis na
PET láhve a papír v kontejnerech. Do
budoucna se uvažuje o pořízení podobného pojízdného lisu, který by posloužil ve městě a osadách. Dobré třídění
totiž neznamená jen uložení odpadu do
správného kontejneru, ale i využití jeho
objemu.
(red)

Uzávěrka dubnového
čísla bude ve středu
18. března

Ze Starého Rožmitálu se vydala v sobotu 1. února třicítka lidí doprovázená
dvěma psy na tradiční Hromnický vejšlap. Obvyklý okruh v délce zhruba tří
kilometrů se ale zdál některým z nich krátký, a tak si nějaké kilometry přidali. Nakonec se ale všichni shledali ve starorožmitálské hospůdce U Náhonu a
už dnes se těší na další ročník pochodu.
Foto: Vlasta Schwangmeierová
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Karel Gangloff žáky speciální
základní školy nenudil

Návštěva výstavy Karel Daniel Gangloff - Český Archimédés
by byla pro mnohé z žáků Speciální základní školy Rožmitál
p. Tř. nudná, mnohému by nerozuměli, kdyby nebylo skvěle připraveného programu. Jeho interaktivní forma vtáhla do
děje všechny děti. Dvě hodiny strávené na výstavě byly plné
činností spojených s historickým významem Karla Daniela
Gangloffa a přeci plné vědomostí a dovedností ze současnosti.
Pedagogicky a metodicky podle mého názoru skvělé. Děkujeme.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Dětský maškarní bál

V sobotu 15. února se uskutečnil ve hvožďanském kulturním domě dětský maškarní bál. O přízeň poroty se ucházelo
na padesát krásných masek. Odborná porota měla opravdu
nelehký úkol, vybrat tu nej! Odpoledne plné tance, her a soutěží bylo zpestřeno bohatou tombolou. „Už tradičně nemohlo
chybět dobré domácí občerstvení. Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění
maškarního odpoledne. Zvláštní poděkování patří za sponzorské dary v podobě sladkého a slaného pečiva paní Marušce
Osuské, paní Ivaně Tůmové a paní Lence Netušilové,“ uvedly
za kulturní komisi Markéta, Ivana a Lenka.
(red)

Desátý ročník turnaje v prší

Fanclub Rožmitálské Venkovanky
zve na Dechovkovou Abecedu

Již 10. ročník turnaje v prší se konal v sobotu 1. února 2020
v klubu U Hasiče na Mýtech. Celkovým vítězem se stal Václav
P. z Mýt, stříbrnou pozici uhrál David O. z Mýt a bronzovou
příčku obsadil Miloš K. z Plzně.
Markéta Balková

Fanclub Rožmitálské Venkovanky pořádá v sobotu 21. března
zájezd na Dechovkovou Abecedu do Nýřan u Plzně. Zájemci se
mohou hlásit do 10. března na telefonním čísle Jana Uhlíře
724 078 562. Dechovková Abeceda je kulturně-zábavná akce,
která se bude konat 21. března od 17 hodin v Kulturním domě
v Nýřanech. Pro dobrou náladu a pohodu všech bude tentokrát hrát právě dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka.

V Rožmitále pod Třemšínem se jel po čtyřiceti letech cyklokros

Po čtyřiceti letech se jel opět v Rožmitále pod Třemšínem v sobotu 8. února 2020 cyklokros. Více informací ze závodu najdete uvnitř čísla. Archivní snímky ukazují závody z roku 1980.
Snímky: archiv pořadatelů a archiv města
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Marie Trčkové
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 4. a 18. března
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Přijímání daňových
přiznání v Rožmitále
V úterý 3. března 2020 od 8 do 11.30
a od 12.30 do 16 hodin budou v přízemí MěÚ v Rožmitále pod Třemšínem přítomni pracovníci Finančního
úřadu v Příbrami pro přijímání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
(red)

Nabídka pronájmu bytu
v ulici Na Tržišti
Město Rožmitál p. Tř. nabízí od 1. 4.
2020 k pronájmu byt v ul. Na Tržišti o
velikosti 2+1 (obytná plocha 49,90 m2,
sklep 8,23 m2) za měsíční nájemné v hodnotě 3 202,- Kč. Zájemci ve své žádosti
stručně popíší svoji bytovou situaci a
doloží schopnost placení nájmu. Vedení
města předpokládá ve lhůtě cca jednoho
roku odprodej daného bytu do osobního
vlastnictví. Žádosti o pronájem je možné
podávat do 23. 3. 2020 (do 17.00 hodin)
na podatelnu MěÚ v zalepené obálce
označené nápisem „Pronájem bytu č. 1
v čp. 492“ a se jménem a adresou žadatele. Bližší informace podají pracovníci
střediska bytového hospodářství na tel.:
318 665 217.
(red)

Nabídka pronájmu
nebytových prostor
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí k pronájmu nebytový prostor v
prvním patře Městského zdravotnického zařízení - celková plocha k pronájmu je 63,85 m2 (jedná se o dvě
místnosti, čekárnu a část společných
prostor). Bližší informace podá bytové hospodářství na tel: 318 665 217.
Písemné žádosti podávejte na podatelnu Městského úřadu v Rožmitále
pod Třemšínem do 31. 3. 2020. (red)

Kontejner na ošacení je
u technických služeb
Kontejner Diakonie Broumov na ošacení
byl ze stanoviště V Oboře přemístěn do
areálu rožmitálských technických služeb.
(red)

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
únor, i díky tomu, že je to měsíc nejkratší, utekl jako voda. V některých
okolních obcích proběhly bujaré masopustní slavnosti. Masopustního průvodu se dočkal i Starý Rožmitál a dle
přímých účastníků a diváků šlo opět o
nevšední zážitek. Všem organizátorům
a účastníkům masopustních slavností
patří velký dík za udržování této veselé
lidové tradice. Před sebou však máme
první jarní měsíc, na který se, myslím,
po letošní rozpačité zimě všichni těšíme
a který s sebou přinese mnoho dalších
akcí, které budou v našem městě a regionu probíhat.
Letošní rok je rokem 600. výročí narození českého krále Jiřího z Poděbrad,
rokem chystaných oslav, kterých se
mimo jiné v Poděbradech zúčastní 16
rožmitálských žáků s doprovodem. Díky
manželce Jiřího, královně Johance z
Rožmitálu, jsme spolu s dalšími čtyřmi
městy partnerským městem Poděbrad
a děti se budou díky tomu moci v rámci oslav utkat v několika disciplínách
s vrstevníky z Poděbrad, Piešťan, Kunštátu, Vertou z Francie a maďarského
Celldömölku. Při návštěvě Poděbrad,
kde jsme domlouvali podrobnosti této
akce, jsme mimo jiné s vedením města
hovořili o problémech, které nás i je tíží
a zjistili jsme, že mnohé jsou společné.
Již mnoho bylo napsáno o situaci kolem
exkrementů pejsků, které jsou doslova všude, a vypadá to, že snad jedinou
cestou by bylo zvýšit razantně poplatek
ze psů, a tak uhradit náklady na pracovníka, který by tuto vyhláškou stanovanou povinnost majitelů konal za ně.
Vedení Poděbrad bojuje podobně jako
my i s dalšími dvěma problémy, které spolu souvisí a o kterých se krátce
zmíním. Jde o problémy, které se již poměrně intenzivně probírají na sociálních
sítích, jsou předmětem diskusí mezi
občany, jsou probírány na zasedáních
Rady i Zastupitelstva města. Jedná se
o parkování v ulicích města a odstavené autovraky, které hyzdí ulice a blokují
tolik potřebná parkovací místa. Kde je
možné parkovat, v zásadě vymezuje Zákon o silničním provozu č. 361/2000,
a zcela jistě to nejsou chodníky ani zelené plochy, ani křižovatky, ani místa,
kde je zákazová značka. Tam se jedná
o přestupek, který je oprávněně sankcionován. Vzpomeňme nedávný případ
z našeho Sídliště, kde bylo nesprávným
parkováním bráněno v průjezdu hasičů.

Taková neohleduplnost
může stát i lidské životy, v lepším případě
pak ztráty na majetku.
Nemyslím si ani, že
maminky s kočárky a
ˇ
chodci oplývají stěstím,
když musí mezi auty
na chodníku kličkovat. Aby byla zmíněna i druhá stránka
věci, je a bude snahou města rozšiřovat
dále parkovací plochy, na několika se
již pracuje, bohužel se to mnohdy neobejde bez ztráty tolik potřebné zeleně.
Možnost, jak získat parkovací plochy, je
i zbavit se autovraků, v čemž by nám
měla pomoci novela zákona, kterou již
schválila sněmovna a čeká se na schválení senátem. Podstatné je, že mimo autovraků bez státní poznávací značky se
budou moci odtahovat i auta s dlouhodobě propadlou technickou kontrolou,
což vítají obce napříč republikou.
V úvodu jsem vás navnadil na akce,
které nás první jarní měsíc čekají. Za
všechny bych jmenoval již 7. 3. zahájení
muzejní sezóny 2020/2021 se swingovým orchestrem For Evergreens a dalším programem, Podbrdské muzeum
zve dále návštěvníky na unikátní výstavu poštovních známek, která se ve
dnech 8. – 15. 3. koná ke 45. výročí rožmitálského klubu filatelistů. Děti jistě
zaujme pozvánka městského kulturního
střediska na zábavný program pro děti
i rodiče „Ledová show s Elsou“, v jehož
rámci se děti vydají společně s Elsou
do ledového království, kde se setkají i
s dalšími postavami z oblíbené pohádky a čeká je skvělý program. Rád bych
i připomněl program našeho kina, které
díky nové technologii promítá premiérové filmy. Podrobnosti a přehled všech
akcí přináší kulturní přehled.
Březen, konkrétně 8. březen, začínají
muži stále více opět vnímat jako svátek
všech žen. Po roce 1989 byl tento svátek
opomíjen jako svátek, který byl proklamován bývalým režimem. Jde ovšem o
mezinárodně uznávaný svátek stanovený OSN k výročí stávky newyorských
švadlen v roce 1908 a je určitě dobře, že
je opět i v ČR od roku 2004 významným
dnem. Všem ženám tímto přeji i jménem
pana starosty a mužské části Rady města vše nejlepší a hodně zdraví!
Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné prožití prvního jarního měsíce,
snad více sluníčka, a hlavně osobní pohody.
Mgr. Pavel Bártl

Oficiální webové stránky města: www.rozmitalptr.cz
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
města Rožmitálu pod Třemšínem
ze dne 29. ledna 2020
1/01/2020 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtové opatření pro rok
2019.
2/01/2020 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s §
84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočet města na rok
2020.
3/01/2020 Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o úpravě návrhu Zadání změny č. 4 a došlá stanoviska dotčených orgánů (8 stanovisek). Připomínky občanů
ani sousedních obcí nejsou.
4/01/2020 Schvaluje zařazení žádostí označených č. 3 a č.
12 ze zpracované Změny č. 3 ÚP (pro nutnost zpracování dokumentace SEA) do Zadání změny č. 4 ÚP.
5/01/2020 Schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona
Zadání změny č. 4 územního plánu Rožmitál p. Tř.
6/01/2020 Ukládá pořizovateli předat schválené Zadání
zpracovateli – Projektovému ateliéru AD Daněk pro zpracování Návrhu změny č. 4 územního plánu.
7/01/2020 Zastupitelstvo města po projednání:
- Bere na vědomí podanou informaci o průběhu pořízení
územní studie sídelní zeleně Rožmitál pod Třemšínem.
- Bere na vědomí posouzení Návrhu územní studie sídelní zeleně zpracované pořizovatelem.
- Bere na vědomí využití územní studie sídelní zeleně po vložení dat do registru územně plánovací činnosti dle § 30 odst.
4 stavebního zákona.
8/01/2020 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 191/1, dle geometrického plánu č. 1955328/2019, nově označena parc. č. 191/8 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem
paní J. H. za kupní cenu ve výši 850,-Kč/m2, tj. 51.850,-Kč +
DPH + náklady spojené s prodejem + administrativní náklady.
9/01/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 501/38 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 580 m2, parc. č. 505/17 zahrada o výměře 231 m2,
parc. č. 505/18 zahrada o výměře 45 m2, parc. č. 505/19 zahrada o výměře 152 m2, parc. č. 505/20 zahrada o výměře 61
m2 v k.ú. Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví
pana Š. G. do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za
kupní cenu ve výši 120,-Kč/m2, tj. 128.280,-Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem městem.
10/01/2020 Zastupitelstvo města schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 107/17 v k. ú. Starý Rožmitál z
plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou.
11/01/2020 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení změny
funkčního využití pozemku parc. č. 107/17 v k. ú. Starý Rožmitál z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou do
změny č. 4 územního plánu.
12/01/2020 Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.
81/12/2019 ze dne 18. 12. 2019, kterým vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o nočním klidu.
13/01/2020 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu.
14/01/2020 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč společnosti Anthonea Musica s. r. o. na realizaci Festivalu Jakuba Jana Ryby 2020.

Běh Rožmitál - Březnice
Čtyřiašedesátý ročník silničního běhu na 10 km
Rožmitál - Březnice se bude konat
o Velikonoční neděli

12. dubna 2020 v 10.30 hodin.
Možnost přihlášení on-line předem!

Město Rožmitál pod Třemšínem
Obecně závazná vyhláška města Rožmitálu
pod Třemšínem č. 1/2020 o nočním klidu
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem se na svém
zasedání dne 29. 1. 2020 usnesením č. 13/01/2020 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení §
5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1 Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší než stanoví zákon.
Čl. 2 Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Čl. 3 Stanovení výjimek
1. Doba nočního klidu se vymezuje od 01.00 do 06.00 hodin
pro celé území města a to v následujících případech: V noci z
31. prosince na 1. ledna - Oslava příchodu nového roku.
2. Doba nočního klidu se vymezuje od 00.00 do 06.00 hodin,
pro část Rožmitál pod Třemšínem (neplatí pro ostatní části
města Rožmitál pod Třemšínem), a to v následujících případech:
a) v noci z 21. 8. na 22. 8. - Rockfest
b) v noci z 22. 8. na 23. 8. - Rockfest
c) v noci z 26. 9. na 27. 9. - Myslivecko-rybářská slavnost
3. Doba nočního klidu se vymezuje od 01.00 do 06.00 hodin,
pro část Rožmitál pod Třemšínem (neplatí pro ostatní části
města Rožmitál pod Třemšínem), a to v následujících případech: V noci z 13. 6. na 14. 6. – Slavnost královny Johanky
Čl. 4 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení, tedy 14. 2. 2020.

Úhrada poplatku ze psů

Žádáme držitele psů, kteří ještě neuhradili poplatek ze
psa, aby tak učinili nejpozději do 31. května 2020 hotově
v podatelně MěÚ Rožmitál pod Třemšínem nebo převodem
na účet 191909021/0300 var. symbol 706. Ohlašovací a
poplatková povinnost držitele psa vyplývá z Obecně závazné vyhlášky Města Rožmitálu pod Třemšínem o místním
poplatku ze psů. Zároveň žádáme o předložení dokladu o
načipování psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného u rodinného domu 100,- Kč
V částech obce: Hutě pod Třemšínem, Voltuš, Zalány,
Skuhrov, Pňovice, Nesvačily, Strýčkovy
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného u rodinného domu 80,- Kč
V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného v bytových domech s počtem
4 a více bytů 1.000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytových domech s počtem 4 a více bytů 1.500,- Kč
V Rožmitále pod Třemšínem
Za jednoho psa chovaného v bytových domech s počtem
4 a více bytů, jehož držitelem je osoba starší 65 let anebo
jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-
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Rožmitál pod Třemšínem

Hruboskalské skalní město.
19. 3. V Podbrdském muzeu se od
18:00 uskuteční vernisáž prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ J. J. Ryby
nejen na téma Zrcadlení. Součástí vernisáže bude multižánrová performance
žáků, která „zrcadlí“ skryté tendence světa kolem nás. Výstavu můžete
navštívit do 23. dubna v otevírací době
muzea. Vstupné je dobrovolné.

3. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 český film Modelář režiséra Petra Zelenky s Kryštofem
Hádkem a Jiřím Mádlem v hlavních
rolích. Vstupné je 100 korun. Film je
přístupný od 12 let.
5. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 9:30 pásmo pohádek
Povídání o pejskovi a kočičce, určené
pro mateřské školy a děti, které jsou
doma s maminkami. Vstupné je 15
korun.
5. 3. Rožmitálská knihovna zve od
17:30 na cestovatelskou besedu.
Tentokrát se zájemci vypraví do rakouských Korutan, spolkové země s
dlouhou historií a zajímavou současností. Návštěvníci besedy si mohou
přijít poslechnout, co zažili pozvaní cestovatelé, podívat se, co vyfotografovali
a třeba pro ně bude účast na besedě
inspirací k vlastní cestě.
6. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 česko-slovenský
thriller Sviňa, odehrávající se ve světě
vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného zločinu a velkých
financí. Vstupné je 120 korun. Film je
přístupný od 15 let.
7. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 15:00 americký rodinný
animovaný film Tlapková patrola:
vždy ve střehu. Tentokrát si psí parta
záchranářů v čele s Ryderem připravila
speciální závodnický film. Vstupné je
110 korun.
7. 3. Podbrdské muzeum srdečně zve
od 19:00 na Swingovou kavárnu s orchestrem For Evergreens, která zahájí
již jedenáctou sezónu muzea. Těšit se
můžete na kvalitní hudbu, tanec, kávu,
víno, pivo a drobné občerstvení. V rámci večera proběhne prezentace nové
knihy Miloslava Pešty Poštovní holub
Jizva. Vstupenky za 150,- Kč si můžete
zakoupit či rezervovat na telefonním
čísle 311 249 262 nebo na pokladně
Podbrdského muzea.
8. 3. V Podbrdském muzeu se bude
konat od 14:00 slavnostní vernisáž
výstavy poštovních známek k 45.
výročí rožmitálského klubu filatelistů. Výstavu můžete navštívit do
15. března. K vidění budou ukázky ze
sbírek rožmitálských filatelistů, součástí výstavy je také interaktivní dílna,
v níž si mohou malí i velcí návštěvníci
vyzkoušet práci filatelisty. Vstupné je
dobrovolné.
9. - 15. 3. V galerii Podbrdského
muzea mohou lidé navštívit výstavu
poštovních známek ke 45. výročí
rožmitálského klubu filatelistů.

Podbrdské muzeum v Rožmitále pod
Třemšínem zahájí slavnostně 7. března svoji už jedenáctou sezonu.
Výstavu je možné navštívit denně od 9
do 12 a od 13 do 16 hodin. Vstupné je
dobrovolné.
10. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 český dokument
V síti, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí
na internetu. Vstupné je 100 korun.
Film je přístupný od 15 let.
11. 3. V rožmitálské knihovně se bude
konat od 17:30 Náramkový jarní
workshop. Účastníci si mohou navléknout originální náramek z minerálních
korálků dle svého vkusu, znamení zvěrokruhu nebo podle fantazie. Cena jednoho navlečeného náramku je 250 Kč.
Rezervace míst probíhá na telefonním
čísle 606 674 821 nebo v knihovně.
17. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 životopisný hudební film Judy s Renée Zellweger v
hlavní roli. Vstupné je 100 korun. Film
je přístupný od 12 let.
18. 3. Městské kulturní středisko zve
na zábavný program pro děti i rodiče
Ledová show s Elsou. V rámci představení se děti vydají společně s Elsou
do ledového království, kde se setkají i
s dalšími postavami z oblíbené pohádky. Společně zažijí spoustu zábavy,
tancování, legrace a nebude nouze
ani o mnohá překvapení. Například v
průběhu programu pomocí kouzla ožije
malý sněhulák a v závěru se možná podaří vykouzlit i sněhovou nadílku. Díky
představení se na chvilku děti i rodiče
ocitnou v pohádkovém světě kouzel s
hromadou dárků a splněných přání. Po
skončení představení bude následovat
fotografování s Elsou i Annou včetně
autogramiády.
19. 3. Rožmitálská knihovna zve od
18:00 na cestovatelskou besedu s
oblíbeným cestovatelem a vypravěčem
Mgr. Liborem Drahoňovským, s nímž se
návštěvníci vypraví tentokrát do Českého ráje. Během besedy s promítáním
fotografií si kromě hradu Trosek, Hrubé
Skály a Valdštejna účastníci prohlédnou i další zajímavé pamětihodnosti
a spoustu přírodních krás, především

19. – 21. 3. Rodinné centrum Třemšínek pořádá ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Rožmitál pod
Třemšínem burzu jarního oblečení a
vybavení. Bude se konat od 19. do 21.
března v malém sále Společenského
centra v Rožmitále pod Třemšínem. Ve
čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
se bude zboží přijímat a prodávat, v
pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 a v
sobotu od 9 do 11 hodin se bude zboží
prodávat a v sobotu od 11 do 12 hodin
proběhne výdej neprodaného zboží.
21. 3. Pořadatel Bohumil Tomek a
Město Rožmitál pod Třemšínem zvou
na Pyžamový ples, který začne od
19:00 ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Vstup v pyžamech je zdarma, návštěvníci bez pyžam
zaplatí vstupné 135,- Kč. Připravena
bude bohatá tombola i fotokoutek
SelfieMAT, kde si hosté užijí spoustu
zábavy. Hrát bude skupina Bosáci.
24. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 americký akční
film Bloodshot s Vinem Dieselem v
hlavní roli. Vstupné je 120 korun. Film
je přístupný od 12 let.
25. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 12:00 český dokument V
síti: za školou. Představení je určeno
pro žáky druhého stupně Základní školy J. J. Ryby. Vstupné je 70 korun.
26. 3. Rožmitálská knihovna zve od
17:00 na jarní workshop nazvaný
Pojďme společně přivítat jaro. Bude
se při něm vytvářet jarní dekorace z
živých květin. Cena včetně materiálu a
občerstvení je 490 Kč. Závazné objednávky se přijímají v knihovně nebo na
telefonním čísle 736 768 374.
27. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 českou komedii
3Bobule, volné pokračování letní
komedie z prostředí prosluněných
moravských vinic. V hlavních rolích se
představí Tereza Ramba, Kryštof Hádek
a Lukáš Langmajer. Vstupné je 130
korun.
28. 3. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 15:00 novou českou rodinnou pohádku Princezna zakletá
v čase. Vstupné je 120 korun.
Pokračování na straně 6
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4. 4. Na nádvoří a ve Stodole Podbrdského muzea se bude konat od
10 do 16 hodin tradiční Velikonoční
jarmark. Připravena bude bohatá
nabídka výrobků pekařek, cukrářek,
košíkářů, hrnčířů a dalších řemeslníků, ukázka kování cvočků ve Stodole,
občerstvení a ve 13:30 se uskuteční
vystoupení žáků ZUŠ J. J. Ryby na
motivy lidových zvyků.

Hutě p. Tř.
4. 3. V Kulturním domě v Hutích p. Tř.
se bude konat Rockotéka. Těšte se na
skupiny Trautenberk, Arakain, Komunál, Doga a další top hity od ACDC,
Iron Maiden a další rock pecky.

Sedlice
8. 3. Ženy ze Sedlice a Hoděmyšle
jsou zvány od 15:00 na posezení při
harmonice, které se uskuteční při
příležitosti Mezinárodního dne žen v
Hospůdce Pod Hůrkou. Posezení pořádá Sedlicko-hoděmyšlský spolek pro
zachování tradic
14. 3. Sbor dobrovolných hasičů Sedlice ve spolupráci s obcí Sedlice pořádá
od 20:00 v Hospůdce Pod Hůrkovu
Maškarní ples. Jako tradičně proběhne vyhodnocení tří nejlepších masek.
Vstupné je 100 Kč.

Volenice
7. 3. Obecní úřad Volenice pořádá pro
ženy a dívky oslavu Mezinárodního

lefonu 721 752 027 nejpozději do 3. 3.
2020. Místo konání bude přihlášeným
upřesněno.

Věšín
14. 3. TJ Sparta Věšín zve všechny své
členy na výroční valnou hromadu,
která se koná od 17:00 ve věšínské Paňáčkovně. Občerstvení bude zajištěno.
Ve Hvožďanech se bude i letos tančit
při Hudebním odpoledni (nejen) pro
ženy, které se koná 7. března. Snímek připomíná loňský ročník akce.
dne žen. Bude se konat od 17:00 v
Bubovické hospůdce. Na programu je i
překvapení zajištěné vzácným hostem.

Hudčice
7. 3. Hasiči z Hudčic zvou širokou
veřejnost na tradiční hasičský ples,
který se uskuteční v hudčickém pohostinství u Bartůňků od 20:00. Připravena bude bohatá tombola, o hudební
produkci se postará kapela Humus.

Vranovice
7. 3. V hospodě ve Vranovicích se bude
konat od 15:00 dětský maškarní karneval. Vstupné je dobrovolné, všichni
jsou srdečně zváni.
8. 3. Ve Vranovicích se bude konat od
15:00 posezení u příležitosti MDŽ.
Ženy, které se oslav chtějí zúčastnit,
se musejí přihlásit na e-mailové adrese
obce vranovice@tremsin.cz nebo na te-

Hvožďany
7. 3. Obec Hvožďany ve spolupráci se
Spolkem Beneše z Blíživy, SDH Hvožďany a SDH Vacíkov srdečně zvou na
Hudební odpoledne (nejen) pro ženy.
Bude se konat u příležitosti Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu
zahraje Toulavá kapela Pepy Janouška.
Akce se koná od 14:00 ve hvožďanském
kulturním domě, zajištěno bude drobné
občerstvení. Ženy mají vstupné na
hudební odpoledne zdarma, pro ostatní
bude dobrovolné.

Bezděkov
9. 3. Bezděkovské ženy jsou srdečně
zvány od 15:30 na oslavu Mezinárodního dne žen, která se uskuteční v
zasedací místnosti obecního úřadu.

Koupě
7. 3. V pohostinství v Koupi se bude
konat od 18:00 oslava Mezinárodního dne žen. Zvány jsou všechny ženy
z Koupě, a aby to nebylo mužům líto,
jsou samozřejmě srdečně zváni i oni.

Nenašli jste na tomto místě svoji kulturní či sportovní akci? Pokud nějakou pořádáte, informujte nás o ní.
Stačí zaslat plakát nebo zprávu o akci na e-mail tremsin.listy@rozmitalptr.cz.

Barevné putovní kamínky
najdeme i na Rožmitálsku
V Rožmitále a jeho okolí
můžete v současné době
nalézt malované kamínky, které jsou rozesety
na různých místech. Jde
o celorepublikovou hru
pro všechny věkové kategorie. Pokud najdete barevný kamínek, můžete
ho poslat dál, do jiného
města nebo ho jen přemístit na jiné, dobře viditelné místo. Na
zadní straně kamínku naleznete PSČ nebo název obce, odkud
původně kamínek putoval. I vy se můžete zapojit a vytvořit
originální kamínek pomocí akrylových barev a transparentního fixačního spreje. Nezapomeňte udat PSČ nebo název obce,
pak už jen stačí najít krásné místo, kde se kamínku někdo
všimne. Protože tato hra vznikla na sociální síti Facebook,
více informací se dozvíte, pokud jste registrovaný člen skupiny na této webové stránce: https://www.facebook.com/
groups/kaminky/. Kdo se dívá, najde!
A. Šmolíková

Hasičské posezení v Zalánech
Zalánští hasiči uspořádali 1. února 2020 v hasičském klubu
hasičské posezení. Poděkování patří těmto sponzorům, kteří akci podpořili: Zlatnictví Zita Nováková, Elektro Liška,
Barvy-laky Drechsler, Benzina Zíb, Kovo Květoň, Autodíly
Mareš, Mlýn Dubský, Bowling Braun, Restaurace Romance,
Kačenčiny dobroty, Masáže Eisenreichová, Masna Kotrčová
- Dědič, Truhlářství Kaiser, Květiny u Růženky, Lékárna
Tomková, Vinotéka, Drogerie Pazderková, Sauna Drechsler, Podlahy Leitermann - Brinza, Květiny Kovaříková, Město Rožmitál p. Tř., Zlatnictví Vítková, Malířství Pecha a syn,
Kadeřnictví Voříšková a občané Zalán.

Hasičský ples v Hutích p. Tř.
V sobotu 15. února 2020 pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Hutě pod Třemšínem hasičský ples. K tanci a poslechu velmi pěkně hrála skupina Bosáci. I přes slabší účast hostů se
ples vydařil, a to také díky sponzorům: Masna náměstí Dědič, p. Pazderníková, Arcibiskupství pražské, polesí Rožmitál,
Autodíly Mareš, Restaurace Tomek B., Květinářství Růženka,
Krmiva Němec, Ing. Lukeš, TS Rožmitál, Truhlářství Blažek
M., Truhlářství Kaiser P., Sádky Rožmitál, Město Rožmitál,
Kaiser s. r. o., Skotnicová R., Svatoň T., rodina Málkova.
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Muzejní sezóna 2020 začíná
Na co se můžete letos těšit v Podbrdském muzeu? Bude toho
spousta. Mimo jiné slavíme 10 let muzea a léto strávíme na
interaktivní retro-výstavě.
Také letos zahájí sezónu v Podbrdském muzeu Swingová
kavárna. V sobotu 7. března zahraje k tanci a poslechu od
19 hodin kapela For Evergreens. V rámci večera se seznámíte
s poštovním holubem Jizvou, hrdinou nové knihy Miloslava
Pešty. Na poštovní tématiku naváže také první letošní vernisáž výstavy o den později – v neděli 8. března od 14 hodin
zahájíme Výstavu poštovních známek k 45. výročí rožmitálského klubu filatelistů, která potrvá pouze týden, do neděle
15. března.
Ve druhé polovině března vystaví v galerii Podbrdského muzea své práce nejen na téma Zrcadlení žáci ZUŠ Jakuba Jana
Ryby. V průběhu letošního roku vystaví svá díla v Podbrdském muzeu také několik umělců - čekají nás výstavy dvou
dvojic: v květnu to budou Petra Peštová a Lucie Hašková, v
říjnu pánové Josef Synek a Lubomír Pešek.
Oblíbenou letní interaktivní výstavu pro celou rodinu připravujeme letos ve spolupráci se společností Inspirace Zlín.
Jmenuje se Retrosbírky a bude věnována fenoménu sběratelství a vzpomínkám na každodenní život ve druhé polovině 20.
století. Jako vždy, i letos vytvoříme pro návštěvníky prostředí, ve kterém budou moci aktivně pomocí her strávit spoustu
času. Výstavu zahájíme 20. června v rámci Muzejní noci. V
tento den si také připomeneme 10 let od otevření Podbrdského muzea v roce 2010. O podrobném programu vás budeme
informovat.
Jako každý rok, ani letos nebude chybět dubnový Zahajovací koncert Festivalu Jakuba Jana Ryby, letos již třetího ročníku, a samozřejmě osmnáctá Slavnost královny Johanky v
sobotu 13. června. Můžete se opět těšit na celý den strávený
ve středověku s rytíři, kejklíři, řemeslníky, muzikanty a herci.
Ti všichni přijedou oslavit 600. výročí narození Krále Jiříka z
Poděbrad a 570. výročí jeho sňatku s naší Johankou.
V průběhu roku nás čeká i řada drobnějších akcí. V květnu
si připomeneme 75 let od konce 2. světové války a zavzpomínáme na slavnou houslistku Ervínu Brokešovou, po celý rok
se budeme těšit na vzdělávací programy pro školy z Rožmitálu
a okolí, velikonoční i vánoční jarmark a další.
Závěr letošní sezóny věnujeme výstavě děl oblíbeného místního grafika Miroslava Háska a advent nabídne koncert skupiny Chairé.
Jak vidíte, i letošní sezóna Podbrdského muzea bude nabitá. Doufáme, že se nám podaří připravit akce i výstavy, které
zaujmou, a těšíme se na setkávání s vámi!
(pm)

VÝZVA PODBRDSKÉHO MUZEA
Podbrdské muzeum připravuje
na letní měsíce výstavu

RETROSBÍRKY,

která návštěvníkům připomene
zažité doby minulé.
Prosíme všechny, kdo máte na své půdě nebo ve své stodole
něco z let 1950 - 1989 (nábytek, kuchyňské vybavení, různé předměty denní potřeby, hračky aj.)
a rádi byste se těchto předmětů zbavili
nebo byste byli ochotni je zapůjčit pro
naši výstavu, ozvěte se na tel. číslo 311
249 267 nebo 311 249 261. V ideálním
případě můžete zaslat fotografii e-mailem: mb@podbrdskemuzeum.cz nebo
předměty zanést přímo do muzea. Rádi
budeme také za věci a oděvy z rožmitálského JITEXu. Děkujeme.

Dvě učitelská výročí
Gabriel Brda
Dne 13. března si připomeneme 130. výročí narození Gabriela Brdy (1890-1962),
rožmitálského rodáka, pedagoga, skvělého kronikáře, nadšeného rybáře, vtipného
ilustrátora i amatérského režiséra. Tento
všestranně nadaný a vždy usměvavý sympatický muž zastával v rožmitálské obecné škole funkci řídícího učitele. Jako člen
několika zdejších spolků byl činný v mnoha různých oborech. Byl například houslistou v Literárním
kruhu, režisérem dramatického odboru Sokola, důvěrníkem
Okresní péče pro mládež a dokonce i referentem Pomologického státního úřadu statistického. Své literární příspěvky zasílal do různých rybářských časopisů, ale i do Mladého světa,
Mladého hlasatele či časopisu Ahoj. Vlastním nákladem vydal
pár knih s rybářskou tematikou. Velkým pokladem je rovněž
jeho album pohlednic a fotografií, sbíraných od roku 1930,
s vlastnoručními popisky. Brdova kronika dodnes čtenáře
upoutá svým krásným provedením s vzornou úpravou a pěknými ilustracemi. Gabriel Brda zemřel v Rožmitále 18. dubna
1962. Jeho dílo však žije dál.

Vincenc Dominik Bíba
Ve středu 25. března uplyne rovných 200
let od narození Vincence Dominika Bíby
(1820-1906), rožmitálského rodáka, pedagoga, tvůrce vyučovacích metodik a autora
jazykových učebnic. V mládí Bíba absolvoval učitelskou průpravnu ve Strakonicích,
pak vyučoval v Kotouni a Horažďovicích.
Studoval ale dál – složil zkoušku pro hlavní
školy, poté pokračoval na pražské technice.
Vzdělával žáky i učitele. Na Vocelově ústavu v Praze vytvořil
již jako mladý učitel metodiku psacího čtení. Stal se profesorem, inspektorem, členem několika spolků. Vydal množství
učebnic - Cvičení slohová (pro hlavní a obecné školy), Malý
čtenář (pro obecné školy), učebnici české mluvnice a slohu
Navedení k písemnostem (pro střední školy a kanceláře), jež
se dočkala 13 vydání, a mnoho dalších. Za zmínku stojí i Životopis Jakuba Jana Ryby. V dnešních podmínkách není pro
laiky snadné jeho přínos dostatečně ocenit. Jeho vrstevníci
však věděli své. V českém školství působil úctyhodných 50
let a za své celoživotní zásluhy obdržel Zlatý záslužný kříž s
korunou. V Památníku českých učitelek z roku 1900 je mu
věnována oslavná báseň. Zemřel v Praze roku 1906.

SWINGOVÁ KAVÁRNA S FOR EVERGREENS
Hudba, tanec, káva, víno, pivo, drobné občerstvení
sobota 7. března 2020 od 19 hodin
V rámci večera proběhne prezentace nové knihy
Miloslava Pešty. Vstupné je 150,- Kč, předprodej
probíhá na pokladně Podbrdského muzea.

VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
ke 45. výročí rožmitálského klubu filatelistů
9. - 15. března 2020
v galerii Podbrdského muzea
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Vzpomínky
Dne 21. února 2020 již tomu bylo osm
let, kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček, pan Václav Štěpán z Bezděkova
pod Třemšínem. S láskou vzpomínají
dcery Věra a Lenka s rodinami. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
rrrr
Život je cesta, na které ztrácíme ty, co nejvíce milujeme. Dne 29. března 2020
uplyne osm nejsmutnějších
let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a
dcera Petra Burmannová, roz. Baťková
z Vacíkova. Za vše, co jsi pro nás udělala, a za Tvoji lásku děkují a s láskou
vzpomínají děti Nikolka, Simonka, Patriček a mamka s taťkou.
rrrr
Dne 28. března 2020 již
uplyne 10 let, kdy nás
opustil náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček, pan
Josef Vimr z Rožmitálu p.
Tř. S láskou a úctou stále
vzpomíná a nikdy nezapomene dcera
Hanka s rodinou.
rrrr
Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby
každý vzpomněl, kdo Tě měl rád. Dne
30. března 2020 uplyne pět let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Václav
Beran z Nesvačil. S láskou vzpomínají a
nikdy nezapomenou manželka Marie a
dcery Alena, Dana a Mirka s rodinami.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce
nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný
je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen. Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve svém životě, tichý ve
svých bolestech. Dne 12. března 2020
uplyne jeden smutný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Karel Vácha z
Rožmitálu p. Tř. S láskou stále vzpomínají děti Dáša s rodinou, Karel, Arnošt,
sestra Jaroslava a bratr František.
rrrr
Před čtyřmi lety, 14. března 2016, zemřela paní Marie Stehlíková ze Sedlice. Vzpomínají dcera a syn s rodinou.
rrrr
Dne 13. března uplyne pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan MVDr. Jiří
Ryjáček z Rožmitálu pod Třemšínem.
Za vzpomínku děkuje rodina.
rrrr
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je
nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a
slyšeli Tvůj hlas. Loučit jsi se nestihl,
tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho
toho ještě říct. Pro Tebe přestaly hvězdy
svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe
vzpomínat. Dne 16. března tomu bude
dvacet let, kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk Oudrán ze Starého Rožmitálu.
Stále vzpomínají syn Zdeněk, dcery Růžena a Zdeňka s rodinami.

Harmonogram opravy silnice II/191 Rožmitál p. Tř.
– Voltuš – Roželov – hranice Středočeského kraje
Úplná uzavírka

Most Mýta

1. 4. – 31. 8. 2020

etapa 1A Úplná uzavírka

Hranice kraje - Mýta (k mostu)

1. 4. – 17. 6. 2020

etapa 1B Úplná uzavírka

Roželov (křižovatka) - Na Dědku 18. 6. – 31. 8. 2020

etapa 1C Částečná uzavírka Voltuš - křižovatka Hutě

6. 4. – 22. 7. 2020

Úplná uzavírka (most, etapa 1A, etapa 1B) – silnice je uzavřena v plné šíři, částečná uzavírka (etapa 1C) – silnice je průjezdná kyvadlově vždy na polovině vozovky a
provoz je řízen světelnou signalizací.

Knihovna Voltuš
bude otevřena

9. a 23. března
od 14 do 16 hodin
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

Vyberte si ve Voltuši
něco pěkného ke čtení
Ve voltušské knihovně bylo v minulém
roce registrováno 27 čtenářů, z toho dvě
děti do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 317 čtenářů, kteří si zapůjčili 3397
výpůjček. V nich jsou zahrnuty knihy i
časopisy. Bylo možné vybírat z nabídky
šesti druhů časopisů – Rytmus života,
Pestrý svět, Květy, Zdraví, Recepty prima nápadů, Pošli recept.
Z rožmitálské knihovny jsme obdrželi šest souborů knih výměnného fondu s celkem 312 svazky. Knihovna má
také webové stránky, kde se dozvíte
více informací - www.naseknihovna.cz/
knihovnavoltus. Návštěvnost na těchto
webových stránkách je celkem 46 620,
z toho v loňském roce 4 153.
Knihovnice Růžena Tesková otevírala
knihovnu (a bude tomu tak i v letošním
roce) 1x za 14 dní, a to vždy v lichý týden, v pondělí od 14 do 16 hodin. Budeme rádi, když nás navštívíte a třeba
si i vyberete něco pěkného ke čtení. Na
vaši návštěvu se těším a ráda vás přivítám.
Růžena Tesková, knihovnice

Poruchy rozhlasu
v Rožmitále pod Třemšínem
a příslušných osadách
hlaste, prosím, na telefonní číslo

318 665 339

Poruchy rozhlasu

Příměstský
tábor
2020
318 665 339
v Rožmitále pod Třemšínem
a příslušných osadách
hlaste, prosím, na telefonní číslo

na motivy Hobita a Pána prstenů

Vedení objízdné pro všechny etapy a pro všechny druhy vozidel jsou shodné. Objízdná trasa je stanovena Rožmitál pod Třemšínem – silnice I/19 – Březnice – II/176
– Hvožďany – Starý Smolivec.

Síla Morodoru

Bližší informace o následujících etapách budou zveřejněny v příštích Třemšínských
listech. Aktualizované informace o rekonstrukci silnice II/191 budou uveřejněny
na webových stránkách www.tremsin.cz. Předpokládaný časový harmonogram celé
rekonstrukce stavby silnice: 1. 4. 2020 – léto 2021.

Vůle prstenu

Velikonoční jarmark v Podbrdském muzeu
Na nádvoří a ve Stodole Podbrdského muzea se bude konat 4. dubna
od 10 do 16 hodin tradiční Velikonoční jarmark. Připravena bude bohatá
nabídka výrobků pekařek, cukrářek, košíkářů, hrnčířů a dalších řemeslníků,
a mnoho dalšího. Prodejci se mohou hlásit na telefonním čísle 311 249 261.

06. - 10. 7.
13. - 17. 7.
10. - 14. 8.
24. - 28. 8.

1200,- Kč za turnus, určeno pro
děti od 6 do 10 let
Přihlašování spuštěno 6. 3.
Více info na www.ptrozmital.cz.
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Speciální základní škola

Duhovo - sluníčkový zpravodaj

Prevence rizikového chování

Měsíc únor začal pro některé děti velmi příjemně
jarními prázdninami. Některé si odjely užít zimu na
hory, jiné si užívaly volna
společně s rodinou, třeba
výlety do přírody. Únor je
měsíc příjemných svátků a
tradic. Na Hromnice jsme
uklidili poslední zbytky
vánoční výzdoby, v polovině února jsme i my oslavili
svátek sv. Valentýna tím,
že jsme se měli rádi, byli jsme k sobě pozorní a laskaví. Vždyť
láska je v rodině to základní, od které vše vzniklo a vše se dál
odvíjí.
V únoru vrcholí masopust – bujarý svátek, ke kterému patří
plesy, hodování, veselí i veselé masopustní průvody. Děti se
ve školce alespoň na chvíli proměnily v pohádkové bytosti a za
doprovodu hudby, zpěvu, tance, poskoků, zajímavých soutěží
a dobrého jídla si to moc užily. Každá maska měla své kouzlo
a maminky si to užívaly alespoň při jejich přípravě. Za to jim
moc děkujeme.
Nezapomněli jsme ani na trochu kultury a navštívili jsme
kino, kde jsme s napětím sledovali hrdiny ze souboru krásných pohádek Královna Koloběžka. Naši předškoláci ze tříd
Soviček, Berušek a Broučků navštívili knihovnu manželů Tomanových, kde pro ně byl připraven program o masopustu.
Moc hezký program připravili pro starší děti zaměstnanci
Centra ekologické výchovy v Hrachově s názvem Zimní spáči. Děti měly možnost poznat brloh s medvědem, prozkoumaly liščí noru i příbytek jezevce. Dověděly se, kde se v zimě
schovává veverka, had nebo ještěrka i proč liška nespí. Ani
malé děti o zajímavý program záchranné stanice v Hrachově
nepřijdou, protože další zajímavé a poučné vyprávění bude v
následujícím měsíci.
Sněhu jsme si moc neužili, ale dobrá nálada nás neopustila,
protože si dokážeme i tak vytvořit zábavné prostředí, aby se
ˇ
děti cítily sťastně
a spokojeně. Již nyní se těšíme na probouzení jarní přírody, načerpání svěží energie a hlavně na další
zajímavé akce. Přejeme i vám všem hodně úsměvu a radostné
nálady.
Za kolektiv MŠ Blanka Tesková

Ve čtvrtek 30. ledna se
na naší škole uskutečnil
projektový den „Prevence rizikového chování“.
Většina dětí velmi dobře
ví, jak se má chovat, co
smí a co zase ne, co je
zakázané, co je nebezpečné. Realita je ovšem
často úplně jiná. Je proto velmi důležité pracovat s dětmi na takových aktivitách, při
kterých si správné vzory chování žáci nacvičují.
Mladší žáci se nenásilnou formou seznamovali s nebezpečím ochutnávání různých léků nebo alkoholu; říkali si, jak se
chovat, když by viděli odhozenou injekční stříkačku. Také si
nacvičovali, co dělat, když je osloví cizí člověk.
Starší žáci se cvičili v tzv. „odmítání“; ve dvojicích se přemlouvali k určitému nevhodnému chování či jednání. Všichni
velmi statečně odolávali. Jaké však bylo i pro ně samotné překvapení, když roli „přemlouvače“ převzal vyučující a šikovnými argumenty téměř všechny žáky k nepravostem přemluvil.
Poznali jsme, jak jsou žáci velmi snadno ovlivnitelní, a na nás
je, abychom podobné aktivity stále trénovali. Další skupina
žáků si povídala o stresu; jak vzniká, co nás stresuje, jak
se projevuje, co proti němu dělat. Opět si vyzkoušeli nějaké
techniky.
Obě tyto skupiny se pak zabývaly bezpečností na internetu.
Seznámili se zásadami, které osobní údaje by žáci nikdy neměli uveřejňovat a proč, na co by neměli reagovat, kde hledat
pomoc. Dále se seznámili s pojmem počítačová kriminalita a
prevencí před útoky z internetu. V závěru obdrželi takzvané
Desatero bezpečného internetu.
Mgr. Miluše Piklová

Zápis do Speciální základní školy
Zápis do prvního ročníku Speciální základní školy v Rožmitále pod Třemšínem se koná dne 27. 4. 2020 od 14 do 17 hodin.
Pokud by termín nevyhovoval, je možné si domluvit náhradní
termín osobně, na mailové adrese spcskola@rozmitalptr.cz
nebo na telefonu 604 294 433. Tyto kontakty je možno použít
i v případě potřeby dalších informací nebo pro případné domluvení osobní konzultace.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Sto první narozeniny v Centru Rožmitál pod Třemšínem
Jsme potěšeni, že jsme mohli v
pondělí 17. února uspořádat oslavu
101. narozenin naší klientky, paní
Marty Říhové. Nebyla tak honosná,
jako když jsme v loňském roce slavili její stovku, ale myslím, že i tak
to stálo za to. Za Centrum poblahopřál paní Říhové pan ředitel Ing.
Luboš Halenkovský, který oslavenkyni předal nezbytnou kytičku a
balíček plný sladkostí. Paní Říhová totiž ráda mlsá a kousek
čokolády nebo čokoládový bonbon každý den nesmí chybět.
Dalším gratulantem byla paní Ludmila Sedláková, která
přišla poblahopřát oslavenkyni jménem pana starosty a také
ona předala paní Říhové symbolickou květinu a dárkový balíček. Zahanbit se nedal ani personál a spolubydlící. S těmi
si paní Říhová užila celou oslavu a dámy si pochutnávaly na
zákuscích a výborném dortu, který daroval paní Říhové Spolek Rožmitálský senior. Všichni doufáme, že podobnou oslavu
uspořádáme pro paní Martu i za rok.
Markéta Michálková
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
Akce pro děti v dětském oddělení knihovny
q Pohádky Boženy Němcové - 2. – 6.
3. odpoledne - Program pro všechny
děti, které mají rády pohádky. Čeká
nás dramatizace nejznámějších pohádek od B. Němcové, pohádkový kvíz a
hádanky. Na všechny účastníky čeká
sladká odměna.
q Jak se dělá kniha? - 9. - 11. 3. odpoledne - Víte, jak se dělá kniha? Z
jakých částí se skládá, co vše se musí
udělat, než se dostane až ke čtenáři? Vše se dozvíte zábavnou formou v
knihovně. Kdo chce, může si zkusit vyrobit svoji knihu.
q Rýmy – šprýmy - 16. - 18. 3. odpoledne - Zkuste se stát básníky a složit krátkou básničku. Kdo bude chtít,
může si zkusit doplnit rým do textu,
hádat veršované hádanky, zkusit luštit
křížovky a hlavolamy.
q Noc s Andersenem - pátek 20. 3.
od 19:00 - Tradiční noc v knihovně.
Čeká nás výlet za J. A. Komenským, B.
Němcovou a Harry Potterem. Přihlášky
a podrobnější informace v knihovně.
q Už vím proč - 23. – 25. 3. odpoledne - Víte, proč kočka vrní, proč mají
ptáci peří, proč je krev červená, proč má
strom listy? Na všechny záludné otázky
dostanete překvapivou odpověď.
q Jan Amos Komenský - škola hrou
- 30. – 31. 3. odpoledne - Víte, kdo to
byl Jan Amos Komenský, jaký byl jeho
život, názory a zásady? Přijďte si zkusit
„školu hrou.“ Staňte se na chvíli učiteli
dle Komenského.
q Celý měsíc bude probíhat anketa
na téma „Znáš učitelku nebo učitele,
díky kterému hodně čteš a chodíš do
q

q

q

q

q

q

q

knihovny?“ a soutěž na téma „Můj nejoblíbenější učitel/ka.“
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy připraveny v
oddělení pro děti. Přijďte si zasoutěžit,
případně i něco vyhrát. Soutěže končí
31. března. Vyhlášení vítězů proběhne
začátkem dubna.
q

Výstavy
q Celý březen bude probíhat výstava knih „Doporučujeme, přečtěte si“ a
„Březnová výročí“. Návštěvníci knihovny si budou moci prohlédnout a vypůjčit si zajímavé knihy osobností, které
mají v březnu výročí nebo knihy, které
byly oceněny.
q

Pro školy:
q Učení bez mučení – pro 7. roč. ZŠ
q Od jara do jara aneb barevný rok –
pro družinu ZŠ a MŠ
q Pověsti z kraje pod Třemšínem –
pro družinu Spec. ZŠ
q Třemšínský poklad – pro Spec. ZŠ
a 4. roč. ZŠ
q České dějiny očima Psa –
pro 5. roč. ZŠ
q Kdo jsem já – B. Němcová –
pro 6. roč. ZŠ a 8. B
q Knihovna – zdroj informací –
pro 8. roč. ZŠ
q Krteček a jeho pohádková knihovna
– pro 1. roč. ZŠ
q Kamarádská knížka malého
poseroutky – pro 4. A
q Draka je třeba pozdravit –
pro 2. roč. ZŠ
q
q

q

q

q

Březen - měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v letošním roce již
jedenáctý ročník celostátní akce na
podporu čtenářské gramotnosti. Rožmitálská knihovna se opět připojuje svými
aktivitami k celostátní akci. Pro čtenáře
a návštěvníky je připraven pestrý program.

Registrace do knihovny
na rok zdarma
V týdnu od 2. do 7. března budou mít
nově přihlášení čtenáři registraci na rok
zdarma.

Slavnostní vyhlášení
Čtenáře roku 2019
Ve středu 4. března slavnostně vyhlásíme a oceníme Čtenáře roku 2019 v dospělém i v dětském oddělení. Vítězům
předá titul a dárek místostarosta města
Mgr. Pavel Bártl.

Společné čtení rodičů,
prarodičů a dětí
Ve středu 11. března zveme rodiče, prarodiče a děti ke společnému čtení do
knihovny. Přijďte strávit příjemný čas
s knihou a svými nejbližšími. Vybrat si
můžete knihu podle svého gusta.

q

q

q

q

q

V březnu zveme na další cestopisné besedy
RAKOUSKÉ KORUTANY

ČESKÝ RÁJ

Ve čtvrtek 5. března od 17.30 se můžete
podívat k našim sousedům do Rakouska. Korutany jsou rakouskou spolkovou zemí s dlouhou historií a zajímavou
současností.
Návštěvníkovi nabízí krásné hory, nádherná jezera, starobylá
poutní místa,
hrady, města
a řadu moderních atrakcí a zajímavostí.
Každý návštěvník si odnáší trochu jiné
zážitky. Přijďte si poslechnout, co zažili
naši cestovatelé, podívat se, co vyfotografovali a třeba vás to inspiruje k vlastní cestě.

Ve čtvrtek 19. března od 18.00 se vydáme s Mgr. Liborem Drahoňovským do
Českého ráje. Oblíbený cestovatel a vypravěč, s nímž jsme v našich besedách
cestovali po
celém
světě, tentokrát
zamířil
o
mnoho blíž,
aby ukázal,
že
neméně
krásně je i u
nás, v České republice. Během besedy
s promítáním fotografií si kromě hradu
Trosek, Hrubé Skály a Valdštejna prohlédneme další zajímavé pamětihodnosti a spoustu přírodních krás, především
Hruboskalské skalní město.

Informace o provozní době a kontakty získáte na www.tremsinsko.cz.
Na tomto webu najdete také všechny aktuální knižní novinky.

Náramkový workshop
Tonyem Handmade pořádá 11. března
od 17:30 v knihovně „Náramkový jarní
workshop“ – navlékni si náramek podle sebe. Přijďte si navléknout originální
náramek z minerálních korálků dle vašeho vkusu, vašeho znamení zvěrokruhu, vaší fantazie. Cena jednoho navlečeného náramku je 250 Kč. Rezervace
míst na telefonním čísle 606 674 821
nebo v knihovně.

Jarní workshop
Ve čtvrtek 26. března od 17 hodin pořádá knihovna jarní workshop „Pojďme
společně přivítat jaro.“ Bude se vytvářet jarní dekorace z živých květin. Cena
včetně materiálu a občerstvení je 490
Kč. Závazné objednávky v knihovně
nebo na tel. 736 768 374.

Čtení klientům Centra
V Centru Rožmitál se bude konat již tradiční čtení, které si tamní klienti oblíbili. Opět vyhovíme přání a budeme číst
především regionální literaturu.

Výstava knih a anketa
Celý měsíc bude probíhat v dospělém
oddělení výstava knih na téma „Kniha,
která zahřeje u srdce“ a anketa na téma
„Má nejoblíbenější kniha ze školních
let.“
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Hlavní výhra pro Davida

Třída 5. A vzorně reprezentovala naši “Ekoškolu” v literární
soutěži “Třídění textilu je básnička aneb co se děje za dvířky.”
Co se děje za dvířky symbolizuje cestu oděvů potom, co se
odevzdají do kontejneru k dalšímu využití. S poměrně těžkým
tématem soutěžili z 5. A David Juřica, Lukáš Jeníček, Adéla
Čejková, Ladislav Litt, Markéta Červená, Eliška Janoušková,
Tereza Kadeřábková. Jejich práce se stanou součástí nově vydané knihy s ekotématikou. Největší gratulace patří Davidu
Juřicovi z 5. A, který kromě knihy se svou básní Čepice získal
i hlavní výhru. Blahopřejeme!

Exkurze do březnického TechAku
Žáci 7. B se vydali
29. ledna na poznávací výlet do Březnice. Cílem výletu byla
Technická akademie
dětí a mládeže, zkráceně TechAk, kde
jsme měli možnost
vyzkoušet si programování počítačové
hry, sestavení lego
závodní
formule,
kterou jsme následně ovládali pomocí tabletu a soutěžili mezi
sebou v rychlosti našich naprogramovaných aut. Na závěr
naší tříhodinové exkurze jsme si vyzkoušeli virtuální realitu s
3D brýlemi. Všichni jsme byli z tohoto výletu nadšeni, přestože ne všichni dobře snášeli pohyb ve virtuálním světě. I přes
krátkodobou nevolnost však můžeme doporučit i individuální
návštěvu TechAku, kde, jak jsme se dozvěděli, probíhají i různé kurzy a příměstské tábory.

Akce plánované na březen

q 1. března – poslední termín doručení PŘIHLÁŠKY
KE STUDIU – VZDĚLÁVÁNÍ na střední škole
q 4. března – Den otevřených dveří (8.00 – 12.00)
q 11. března – soutěž „Škola má talent“ (od 14.00 ve školní
knihovně pořádá ŽP)
q 12. března – exkurze „Terezín“ (9. ročník)
q 17. března – krajské kolo Matematické olympiády
q 17. března – výstava „Cosmos Discovery“ (6. ročník)
q 19. března – večerní představení „Misantrop“ ve
Stavovském divadle (9. ročník)
q 16. - 20. března - různé aktivity ke Dni sv. Patrika
v hodinách anglického jazyka
q 27. března – Den naruby
q 27. března – karneval pro 1. stupeň (13.00 – 14.30,
pořádá ŽP)
q Návštěva knihovny – „Krteček a jeho pohádková
knihovna“ (1. roč.), „Draka je třeba pozdravit“ (2. ročník),
„Kamarádská knížka malého poseroutky“ (4. A), „Božena
Němcová“ (8. A), „Třemšínský poklad“ (4. B), „České
dějiny očima psa“ (5. ročník), „Učení bez mučení“
(7. ročník), „Knihovna jako zdroj informací“ (8. ročník)
q Akce k měsíci knihy a internetu
q Návštěva vyučujících 1. stupně v mateřských školách
Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Škola/Fotogalerie

Povedená akce Zhasněte světla

Akce Zhasněte světla, která se uskutečnila 15. ledna, se velice
povedla. Členové žákovského parlamentu Rybičky v podvečer
zmíněného dne připravili pro mladší spolužáky ze 4. – 6. ročníku strašidelnou stezku po škole. Zúčastnilo se jí 25 dětí. Na
úvod si děti vyslechly Příběh prokleté školy a pak se vydaly
do učeben, kde už na ně čekala strašidla se záludnými úkoly.
Všem se podařilo přichystané úkoly nebojácně splnit, a tak na
konci stezky zaslouženě obdrželi pamětní list a sladkou odměnu. Za ŽP Rybičky Adéla Ottová a Zdeňka Vachatová, 6. B

Valentýn na ZŠ J. J. Ryby

Náš žákovský parlament Rybičky
tradičně pořádá Valentýnskou
diskotéku. Ta letošní se konala za hojné účasti žáků 5. – 9.
ročníku ve čtvrtek 13. února ve
Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Letos jsme
valentýnský týden obohatili o
akci s názvem Valentýnská přáníčka. Vytvořili jsme dvě valentýnské schránky a umístili jsme
je na chodbu 1. a 2. stupně. Do
schránek žáci mohli vhodit své
valentýnské přáníčko buď s vyznáním lásky, nebo mohli třeba
jen někomu popřát hezký den. Naši valentýnští pošťáci pak v
pátek na Valentýna donesli přáníčka adresátům. Věříme, že
všem udělala radost. Děkujeme všem spolužákům, kteří se do
akcí zapojili.
Za ŽP Kateřina Jeníčková, 8. C

ČECHOVA STODOLA. Krásnou masopustní expozici si
žáci 2. A a B užili v Čechově stodole. Řezník Krkovička je
seznámil s masopustními tradicemi a zvyky, s významem
jednotlivých masek v masopustním průvodu, se staročeským maškarním bálem, a dokonce je pozval na pravou
vesnickou zabijačku. Na závěr si děti ve výtvarné dílně
vyrobily vlastní prasátko s jitrničkou.
Foto: archiv ZŠ
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Výroční valná hromada
Fanklubu Rožmitálské Venkovanky
V pátek 27. března 2020 od 18 hodin
v Kulturním domě v Hutích pod Třemšínem
Srdečně zveme všechny své milé
členy a případné
nové zájemce o členství.
Po skončení oficiální části
zahraje pro dobrou
pohodu Rožmitálská Venkovanka.

Víkend s latinsko-americkými tanci
a Zumbou plný pohybu a dobré nálady
určený pro začátečnice a mírně pokročilé
s Míšou Markesovou a Katkou Matějů
Společenské centrum v Rožmitále pod Třemšínem
Cena kurzu: 1000 Kč za osobu, platba možná pouze na
účet č. 51 1927770267/0100 vs. 2020042526
(do poznámky uveďte své jméno a příjmení)
Závazné přihlášky zasílejte na e-mail
michaela@dancepb.cz nebo katka.mateju@volny.cz
Uzávěrka přihlášek do 31. 3. 2020.
Přihláška vám bude potvrzena
po připsání platby na účet.

Dance weekend 25. – 26. 4. 2020

Důchodci se scházejí v klubu
Klub důchodců v Rožmitále pod Třemšínem zve seniory do
svého klubu, který se nachází ve dvoře městského úřadu za
kadeřnicemi, a to každé úterý od 13 do 16 hodin. Jsou zde k
dispozici společenské hry, karty a příjemná společnost. (red)

SLOVÍČKO KNĚZE
Jak souvisí křest s farností?
Úloha skutečně živé farnosti, skutečného bratrství je v tom,
že odhaluje tvář vzkříšeného Krista, tedy činí Krista viditelným. Toto viditelné Kristovo tělo je budováno viditelným znamením, totiž křtem. Křest není zdaleka aktem individuální
záchrany. Křest zachraňuje pouze tím, že vtěluje v Krista, tím,
že nás spojuje s ostatními, že nám dává přejít z rozděleného
světa, kde se lidé nemilují, do církve, kde vane duch lásky.
Hříchem - prvotním a neustále obnovovaným - je rozdělení,
které způsobuje, že se neznáme, nenávidíme, jedni druhými
pohrdáme, jedni druhé vykořisťujeme a utlačujeme. Aby dítě
bylo vyrváno z tohoto pohanského rámce, ve kterém je zachyceno od svého narození (od svého početí), je zajisté potřebí
křestního exorcismu. To ubohé dítě není ovšem posedlé démonem, ale my jsme je zapletli do démonické sítě předsudků,
oddělujících závor, organizovaných sobectví, které je budou
ohrožovat po celý život. Kolik zaklínání bude zapotřebí, abychom přestali náležet víc své třídní solidaritě než svému náboženskému bratrství, abychom se přestali cítit bližší těm,
kdo jsou nám rovni postavením, kulturou, výchovou, rasou,
než našim bratřím v Kristově křtu? K čemu je dobré pokřtít
dítě, nevtělujeme-li je? Je pravda, že se stane synem Božím,
ale kde se setká s jeho rodinou? Jistě se mu dostane milosti,
ale tato milost záleží v lásce k ostatním lidem a kde se ji naučí
projevovat? Kristus si nepřeje spojit nás se sebou, ale spojit
nás mezi sebou: „Aby byli jedno!“ Kristus není nikdy přítomen
v životě kohokoliv z nás, kdo ho sice hledá, ale vylučuje přitom ostatní. Všechno to, co je v nás čistě soukromé, všechno,
co je naším soukromým vlastnictvím, je odsouzeno k zániku.
„Tělo Kristovo zachovej tvou duši k životu věčnému!“ Jen to,
co v nás žije z Krista, bude spaseno, stane se nesmrtelným.
Věčně z nás bude žít jen to, co je vtěleno v Krista, co on oživuje životem, který sdílíme s ostatními. (Louis Evely: Krédo,
Grantis, Ústí n. Orlicí 1997, 161)
Pater Petr

Pozvání k rozjímání křížové cesty v době postní
- pátky v 17:30 v městském rožmitálském kostele
- neděle v 8:00 v kostele farním

Program:
příjezd v pátek odpoledne, výuka v sobotu 9 - 18 hodin,
v neděli 9 - 12 hodin, odjezd
Detailní harmonogram bude upřesněn po uzavření
přihlášek, tedy po 31. 3.
Pro bližší informace pište na
e-mail nebo volejte 737 345 424 (Míša),
724 268 361 (Katka).
Možnost zajištění ubytování v penzionu Jaro ve Věšíně,
v případě zájmu nutná rezervace u Míši nebo Katky
do 28. 2. 2020.
(kapacita ubytování je omezená,
jen pro nejrychlejších 10 osob)
Těšíme se na vás!
Michaela Markesová
(trenér a učitel tanečního sportu III. stupně)
a Kateřina Matějů (Zumba instruktorka)

O počasí v lednu
Ani měsíc leden mnoho zimy nepřinesl. Sníh se vyskytl jen
zřídka. Jako celek vyšel teplotně silně nadnormální, když
průměrná teplota 0,7°C je 4,1°C nad dlouhodobým normálem
a srážkově silně podnormální s úhrnem srážek jen 14,4 mm,
což odpovídá 35 % téhož normálu.
Od 1. do 6. 1. převažovaly dny s polojasnou až jasnou oblohou, s dešťovými srážkami, ve dnech 3. a 4. 1. a 6. 1. časně
ráno nepatrně sněžilo. Teploty přes den se pohybovaly v rozmezí od 1°C do 6°C, noci byly vlivem častých vyjasnění mrazivé a teplota -7,8°C (při zemi -10,8°C) naměřená dne 2. 1. byla
i nejnižší v celém měsíci.
V období od 7. do 14. 1. naopak převažovaly dny s velkou
oblačností, což vedlo ke zmírnění nočních mrazů, zatímco
teploty přes den se prakticky nezměnily. Bez mrazu byly dny
9. a 10. 1. Ve dnech 10. a 14. 1. se vyskytla mlha.
Období od 15. do 26. 1. bylo nejchladnější. Teploty přes den
poklesly v průměru asi o 4°C a v noci mrzlo každodenně. Dne
18. 1. časně ráno se vyskytl mrznoucí déšť, který u nás nastěstí
vytvořil jen slabší ledovku trvající do 9 hodin. Ve dnech
ˇ
19. a 20. 1. slabě sněžilo, sníh se ale neudržel. Další dny
byly zcela beze srážek, až 26. 1. pozdě večer se opět vyskytla
slabá ledovka. Dne 24. 1. jsme zažili jediný tzv. ledový den,
kdy teplota nevystoupila nad bod mrazu a zároveň se vyskytla
mlha.
Od 27. 1. do konce měsíce se postupně oteplilo, i když ve
dnech 28. a 29. sněžilo a 29. 1. ráno ležely 3 cm sněhu. Ten
však během dopoledne roztál. Začaly pak vát silné až bouřlivé
větry, které přinesly mimo jiné i zvýšení teplot, přičemž teplota naměřená v poslední lednový den o hodnotě 11,6°C byla v
celém měsíci nejvyšší.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.
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Duchovní koncert

3. ROČNÍK

26. dubna – 4. června 2020
www.rybuvfestival.cz

____________________________________________________

Zahajovací koncert

neděle 26. 4. 2020 od 19,00 hod.
Podbrdské muzeum v Rožmitále p. Tř.
Program: Jakub Jan Ryba: Koncert pro lesní roh a
orchestr, Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 4 F dur
„Zachránění Andromedy Perseem“, W. A. Mozart: Koncert
pro lesní roh a orch. č. 2
Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň,
Jan Musil – lesní roh, dirigent Jiří Štrunc
____________________________________________________

Interaktivní seminář, workshopy
a tvůrčí dílny

pondělí 27. 4. 2020
ZUŠ Jakuba Jana Ryby v Rožmitále p. Tř.
Seminář o životě a díle J. J. Ryby a workshopy komorní hry
lektoři Zdeněk Klauda a Jaroslav Pelikán
____________________________________________________

Symfonický koncert

pondělí 27. 04. 2020 od 19,00 hod.
Sál Konzervatoře Plzeň
Repríza koncertu z 26. 4. 2020
____________________________________________________

Komorní koncert

středa 29. 4. 2020 od 19,00 hod.
Kulturní a komunitní centrum v Přešticích
Program: Joseph Haydn: Smyčcový kvartet op. 20 č. 5
f moll, Hob III:35, Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d
moll, Leoš Janáček: Výběr z cyklu “Po zarostlém
chodníčku”, Jaroslav Krček: Smyčcový kvartet č. 4
“Pocta Janáčkovi”
České filharmonické kvarteto
____________________________________________________

Mše sv. obětovaná za Jakuba Jana Rybu

pátek 8. 5. 2020 od 18,00 hod.
kostel Povýšení sv. Kříže Starý Rožmitál
Hudební doprovod mše sv. dle výběru J. Pelikána.
_________________________________________________________

pátek 8. 5. 2020 od 19,00 hod.
kostel Povýšení sv. Kříže Starý Rožmitál
Program: J. Pelikán: Salve Regina, Jakub Jan Ryba: Jesu
decus angelicum, Jan Campanus Vodňanský: Rorando
coeli, K. B. Kopřiva: Salve Regina, J. J. Ryba: Rozličné
nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr), A. Dvořák:
Biblické písně (výběr), J. Bernátek: Čtyři písně na texty
žalmů pro nižší hlas a varhany, B. Martinů: Píseň nábožná, J. Novák: Gloria, F. G. Emmert: Magnificat
Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Markéta Böhmová –
soprán, Jarmila Balážová – alt, L‘Armonia Ensemble, Linda
Sítková – varhany, Jiřina Dvořáková Marešová – pozitiv,
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, dirigentka
Věra Hrdinková
____________________________________________________

Konference – disputace

sobota 9. 5. 2020, 10,00 – 13,00 hod.
Zasedací síň MěÚ v Rožmitále p. Tř.
Konference-disputace bude vedena jako rozbor, kde se
budeme zabývat reflexemi a kritickým hodnocením hudebního doprovodu mše sv. ze dne předcházejícího
s přizváním odborné i laické veřejnosti v podobě
účastníků mše svaté.
____________________________________________________

Komorní koncert

pátek 15. 5. 2020 od 19,00 hod.
Zámek Březnice
Program: Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet a moll, Ervin
Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto, L. van
Beethoven: Smyčcový kvartet a moll, op. 132
Bennewitzovo kvarteto
____________________________________________________

Komorní koncert

pátek 22. 5. 2020 od 19,00 hod.
Mníšek pod Brdy – Barokní areál Skalka
17.30 hod. prohlídka areálu
G. F. Händel: Sonáta F dur, N. Matteis: Aria amorosa,
Ground, H. I. F. Biber: Sonáta e moll, H. Purcell: Ground
pro cembalo sólo, J. Kř. Vaňhal: Sonáta d moll, Jakub Jan
Ryba: Duo C dur pro housle a cembalo, H. Eccles: Ground,
Anonym: Uherské taneční melodie ze 17. a 18. století
Jiří Sycha – housle, Filip Dvořák – cembalo
____________________________________________________

Závěrečný symfonický koncert

čtvrtek 4. 6. 2020 od 19,00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově
17.30 hod. prohlídka Betlémské kaple
Program: W. A. Mozart: Adagio a fuga c moll, KC 546, J. J.
Ryba: Stabat mater (české), N 438, W. A. Mozart: Chrámová sonáta D dur, KV 245, J. G. L. Mozart: Missa in A
Gabriela Eibenová – soprán, Daniela Čermáková – alt,
Jakub Kubín – tenor, Roman Hoza – bas, Ensemble Inégal,
dirigent Adam Viktora

Poštovní holub Jizva Nové ceníky na webu

V rámci zahájení muzejní sezony v Podbrdském muzeu v Rožmitále p. Tř., které se bude konat 7. března od 19 hodin, proběhne prezentace nové knihy Miloslava Pešty Poštovní holub
Jizva. Je to formálně kniha pro mládež, spíše je to ale podle
autora čtení pro celou rodinu. Děj se odehrává podle několika
zmínek i jedné ilustrace v našem městě. Knihu je možné zakoupit v prodejně paní Blanky Pazderníkové na náměstí. (r)

Na oficiálních webových stránkách města Rožmitál pod Třemšínem www.rozmitalptr.cz v sekci Technické služby je zveřejněn nový, aktuální ceník dopravy a prací Technických služeb
Rožmitál pod Třemšínem a také ceník materiálu. V sekci Nakládání s odpady je vyvěšen nový ceník sběrného dvora odpadů. Najdete zde také otevírací dobu sběrného dvora a rožmitálské kompostárny.
(red)
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Nové CD s hudbou J. J. Ryby
Po velice úspěšném CD s velkolepým latinským Stabat Mater
Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815), které lze označit za nejpřekvapivější objev roku 2016 ověnčený prestižním oceněním Diapason découverte, pokračuje vydavatelství Tomáše Janečka
Nibiru Publishers v objevování Rybova nevšedního hudebního odkazu dalším titulem.
Tato horká novinka přináší posluchačům ve světové premiéře výběr z Rybova rozsáhlého duchovního díla, v němž zcela dominantní
roli zaujímají na jedné straně velké
hudební formy – latinské mešní
skladby, jichž Ryba zkomponoval
více než osm desítek, a na straně
druhé drobné árie, jež byly v hudební praxi tehdejší doby většinou
vkládány na vhodná místa v liturgii, a jejich textová složka
byla na rozdíl od mší velice variabilní.
Missa solemnis in C pro Festo Resurrectionis (Slavnostní
mše C dur pro svátek Zmrtvýchvstání) patří v této dosud téměř
nepoznané oblasti autorovy tvorby k tomu nejhodnotnějšímu.
Ryba ji vytvořil v roce 1788 po svém příchodu do Rožmitála
a lze předpokládat, že byla jednou z prvních mší, kterou ve
svém působišti napsal. Ambiciózní kompozice s vzhledem k
textu příznačně citlivě vedenými hlasy umocněnými pozoruhodnou instrumentací ve skvělém podání vynikajících interpretů pod taktovkou Zdeňka Klaudy vnímavé posluchače jistě
zaujme nejen vroucí i oslavnou zbožností svého tvůrce, ale
vzhledem k jeho věku i vyzrálým hudebním zpracováním.
Ve společnosti skladby určené největšímu svátku celého
liturgického roku se skvěle vyjímá i pět latinských árií ze
souboru Octo ariae et duetto (Osm árií a dueto), který Ryba
připravil k tisku v roce 1808. Díky vydání notových partů se
tehdy rychle rozšířily po četných kůrech a dosáhly tu značné
obliby, o čemž svědčí i jejich dochované rozličné úpravy a textové varianty. Autor v nich zhudebnil pozoruhodné středověké
texty sv. Ignáce z Loyoly a sv. Bernarda z Clairvaux a vybrané
části starozákonních žalmů. Rybovo kompoziční mistrovství,
cit pro zhudebňovaný text a důraz na jeho význam i barvitá
instrumentace s využitím sólových nástrojů se tu ukazují na
mnohem menší ploše, ale o to výmluvněji.
Salve Regina (Zdrávas Královno) z roku 1809 na text středověké antifony, který Ryba zhudebnil mnohokrát, s polyfonicky
vedenými hlasy za doprovodu varhan patří svou kompoziční
úrovní k tomu nejlepšímu, co se z Rybova díla zachovalo.
Z Rybova rozsáhlého díla je zatím na CD k dispozici jen
zlomek. Tento titul bude proto jak pro znalce Rybova díla, tak
pro hudební laiky, kteří se s ním teprve seznamují, zcela jistě
překvapením. A zajisté vás pohladí po duši…
CD lze zakoupit v Podbrdském muzeu. Další informace i
možnost objednávky přes internet najdete na https://www.
nibiru-publishers.com/detail/missa-solemnis-1/#tab-content2.
Mgr. Ivana Hoyerová, Společnost Jakuba Jana Ryby

Výroční členská schůze rybářů

Místní organizace Českého rybářského svazu Rožmitál p. Tř.
pořádá v sobotu 14. března výroční členskou schůzi ve velkém sále Společenského centra v Rožmitále. Začátek schůze
bude v 9 hodin, oficiální konec, věřím, že stihneme do poledne, neoficiální dle uvážení a sil zúčastněných.
Za minulý rok se v místní organizaci událo ledacos nového,
tak věříme, že naši členové si nenechají ujít aktuální informace z chodu rybářského spolku a možnost prodebatovat a
probrat s ostatními rybáři své zkušenosti a poznatky z rybářského i osobního života a získat pár nových informací. My,
jako organizace, se budeme snažit dát členům co nejvíce aktuálních zpráv.
Milan Pojer
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Rožmitálský cyklokros 2020
Druhá únorová sobota patřila v Rožmitále cyklistickému závodu. Je to již čtyřicet let, co se v našem městě konal poslední
závod v jedné z nejzajímavějších cyklistických disciplín - v
cyklokrosu. Počátky cyklokrosu sahají do první poloviny 20.
století a největší oblibě se těší především v Belgii a Nizozemsku, kde na profesionální závody chodí desetitisíce fanoušků.
Cyklokros je charakteristický svou náročností jak technickou,
tak fyzickou. Trať tvoří okruh, většinou na louce a závodí se
za každého počasí.
V Rožmitále se závod konal na uzavřené trati na Malém
Obůru. Trať tvořil okruh o délce 1,5 km, který závodníci absolvovali osmkrát. Vzhledem k dešťům, které nás provázely
v týdnu před závodem, se na některých místech trati nahromadilo velké množství vody, což umocňovalo náročnost trati.
Na startu se sešlo celkem 20 závodníků, kteří ve 13 hodin
uslyšeli startovní výstřel. Teplota se pohybovala pouze kolem
4°C, přesto někteří závodníci, po vzoru profesionálů, startovali pouze v kraťasech a dresu.
Po startu se utvořilo několik skupinek. Na čele se od zbytku
startovního pole odpojili Jiří Zárybnický, Mojmír Minx a Josef
Hořejší. V dalších kolech ovšem došlo i na rozdělení vedoucí
skupinky a Josef Hořejší zůstal na čele sám. Po několika průjezdech už se na sportovcích objevovaly první známky únavy.
Bahno na trati přibývalo, v zatáčkách to klouzalo a někteří
závodníci dokonce zaznamenali pád. Ale protože je vůle cyklistů silná, nakonec znovu nasedli na kolo a za hlasité podpory fanoušků pokračovali v závodě. Zhruba po půl hodině se
ozval zvonek, oznamující poslední kolo. Cílem projel nejrychleji bývalý jezdec profesionálního týmu AC Sparta Praha cycling Josef Hořejší, po něm dojel Jiří Zárybnický reprezentující
klub CK Vinohradské šlapky a na třetím místě dorazil do cíle
Mojmír Minx.
Závod absolvovali také nadějní junioři, kteří do cíle dojeli
v pořadí Adam Květoň, Martin Havel, Josef Sýkora a Jakub
Brejcha. Na start se postavila i Petra Poláková, která se statečně poprala s tratí a dojela do cíle ve výborném čase jako
vítězka kategorie ženy.
Cyklokrosový závod se povedl po všech stránkách. Jak závodníci, tak fanoušci byli nadšení a již se ptali na další ročník.
Naše poděkování patří všem závodníkům za účast, dobrovolníkům za pomoc s organizací závodu a sponzorům za podporu. Věříme, že se nám i příští rok podaří uspořádat závod
tohoto typu a navážeme tak na tradici, která v našem městě
na přelomu 70. a 80. let započala.
Pořadatelský tým
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Rodinné centrum Třemšínek

Místní akční skupina Podbrdsko

Měsíc únor utekl jako
voda a v našem centru
jsme nezaháleli. Kromě
každodenní herničky na
naše návštěvníky čekalo i
několik akcí a pravidelný
program. Dne 5. 2. se konal kurz Navlékání minerálních náramků, který
vedla Michaela Matuszková. Na tvořivém odpoledni se sešlo devět maminek. Už ode dveří byl
na jejich tvářích vidět úsměv a radost z připravené akce. Kurz
začal informacemi o tom, jaké minerály jsou k dostání, jak je
navlékat, a především, jak o ně pečovat. A pak už se mohlo
začít tvořit. Naprosto bez pravidel, podle své fantazie, instinktu
a vkusu. Michaela tvoří pod značkou „Náramky od Misshu“ a
jistě ji z pravidelných jarmarků v našem městě znáte.
Další vydařenou akcí bylo Líčení a fotografování. Ženy se nechaly hýčkat, poradit a užily si den plný krásy. O den plný rozmazlování se postarala vizážistka Hana Braunová a fotografka
Mika foto - Michaela Krýdová.
Velmi chválenou pravidelnou odpolední akcí je angličtina s
Ivou Ježkovou. Jsme velice rádi, že můžeme zprostředkovat
kroužek, který je tak žádaný.
Velmi děkujeme Michale Málkové za nepravidelné vedení
akce keramika s dětmi. I tato kreativní a tvořivá dílnička se
těší veliké oblibě.
V den uzávěrky Třemšínských listů se teprve připravujeme
na masopust. Proto jen doufáme, že se nám vše vydaří.
V březnu nás čeká jarní burza, formuláře jsou k vyzvednutí v
Rodinném centru Třemšínek a v Městském kulturním středisku. Burza se koná v termínu od 19. do 21. března.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se zapojují do
dění, děkujeme za zpětnou vazbu, která je pro nás velice důležitá. Prosíme také všechny návštěvníky, aby byli ohleduplní, abychom si udrželi centrum krásné a čisté, aby se neničily
hračky.
Pokud máte nápady na přednášky, akce, nebojte se za námi
přijít a říci nám to. Také vás tímto zveme na valnou hromadu
konanou 12. března od 16:00.
Program centra najdete na FB stránce Rodinné centrum
Třemšínek, na nástěnce v RC Třemšínek a na www.rodinnecentrum-tremsinek.webnode.cz/
Eva Bahenská

Podpora vzdělávání na Příbramsku

Rodinné centrum Třemšínek ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Rožmitál p. Tř.
pořádá

BURZU JARNÍHO OBLEČENÍ A VYBAVENÍ
19. – 21. března 2020
Přízemí Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem
čtvrtek 19. 3. příjem a prodej zboží 9 – 12 a 13 – 17 hodin
pátek 20. 3. prodej zboží 9 – 12 a 13 – 17 hodin
sobota 21. 3. prodej zboží 9 – 11 hodin
výdej neprodaného zboží 11 – 12 hodin
Prodávejte věci, které nejsou zničené a mohou ještě
posloužit dalším. Oblečení pro děti a dospělé, hračky,
kočárky, sedačky a jiné. Věci noste čisté!
Vyhrazujeme si právo výběru.
Nutné je vyplnit formulář pro prodejce a přinést s sebou
na burzu. Bližší informace jsou k dispozici v MKS nebo
přímo v RC Třemšínek.

Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska,
podpořený z MŠMT, resp. z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, je již téměř rok v „běhu“. Partnery města
Příbram v projektu MAP II ORP Příbram jsou Místní akční
skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Do projektu
je zapojeno 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska.
Na zasedání Řídícího výboru MAP II v prosinci 2019 byla
schválena aktualizace Strategického rámce MAP II, resp.
schválen zásobník projektů
škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se
vzděláváním, které spadají do
území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu
mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat
své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i
místními akčními skupinami
v území. Strategický rámec v současné době obsahuje 256
projektů v celkové výši kolem 1 mld. korun. Jsou to projekty
na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také
sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť.
Při aktualizaci Strategického rámce MAP se také ukázalo,
že školy za poslední čtyři roky, tedy za období 2016-2019, již
mnoho investovaly do vylepšení své infrastruktury a vybavení a podařilo se již 30 projektů ve výši 200,5 milionu korun
zrealizovat. Finanční prostředky školy, resp. zřizovatelé škol,
získaly z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů. Považujeme toto za velký
úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem
zřizovatelům škol, kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby
školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.
Realizační tým MAP II, www.mappribram.cz

Pozvánka na Valnou hromadu MAS
Ve čtvrtek 12. března 2020 se od 17 hodin uskuteční zasedání Valné hromady
Místní akční skupiny Podbrdsko. Akce
proběhne v galerii Podbrdského muzea
v Rožmitále pod Třemšínem a srdečně
zváni jsou nejen všichni členové MAS,
ale také žadatelé ve Výzvách MAS k
předkládání žádostí o podporu z minulých let i další potencionální zájemci o členství a naše aktivity. Po oficiální části programu je
možné prodiskutovat vaše nápady na projekty v území MAS
a zodpovědět vaše dotazy o naší činnosti a plánech na rok
2020. V případě dotazů jsme k dispozici i v kanceláři MAS v
Rožmitále pod Třemšínem, zdravotní středisko, po domluvě
- tel. 725 912 006, info@maspodbrdsko.cz. Veškeré podrobnosti o MAS Podbrdsko najdete na webu www.maspodbrdsko.
cz.
Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS
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KINO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - BŘEZEN 2020
úterý 3. března v 19:00
MODELÁŘ psychologický, thriller ČR
Hrdiny snímku Modelář jsou dva mladí muži, kteří provozují
firmu: létají s dronem. Poté, co se jeden z nich zraní, vstoupí do hry jako náhrada trochu divný spolužák z gymnázia.
Hrají: Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Khek Kubařová...
Režie: Petr Zelenka
2D – 110 minut – od 12 let – 100,- Kč

úterý 17. března v 19:00
JUDY životopisný, drama, hudební USA/VB
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se stává miláčkem Ameriky. Ale všechno má svou
cenu. Její život provází osamělost, alkohol a závislost.
Hrají: Renée Zellweger, Rufus Sewell, Finn Wittrock...
Režie: Rupert Goold
2D – 118 minut – od 12 let – titulky – 100,- Kč

čtvrtek 5. března v 9:30
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pásmo pohádek určené pro mateřské školy a děti, které
jsou doma s maminkami.
E-cinema – 64 minut – 15,- Kč

úterý 24. března v 19:00
BLOODSHOT akční, drama, fantasy USA
Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin
Diesel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu
oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot.
Hrají: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan...
Režie: David S. F. Wilson
2D – 110 minut – od 12 let – titulky – 120,- Kč

pátek 6. března v 20:00
SVIŇA thriller ČR/SK
Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Film se odehrává ve světě
vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného zločinu, obchodu s bílým masem a velkých financí.
Hrají: Jozef Vajda, Marko Igonda, Dano Heriban...
Režie: Mariana Čengel Solčanská
2D – 98 minut – od 15 let – slovensky – 120,- Kč
sobota 7. března v 15:00
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU animovaný USA
Tentokrát si psí parta záchranářů v čele s Ryderem připravila speciální závodnický film. V Adventure Bay se schyluje
k velkolepému automobilovému závodu.
Hrají: Lukas Engel, Addison Holley…
Režie: Charles E. Bastien
2D – 70 minut – přístupný – 110,- Kč
úterý 10. března v 19:00
V SÍTI dokument ČR
Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
2D – 100 minut – od 15 let – 100,- Kč

středa 25. března v 12:00
V SÍTI: ZA ŠKOLOU dokument ČR
Promítání českého dokumentu, určené pro druhý stupeň
Základní školy Jakuba Jana Ryby.
2D – 63 minut – 70,- Kč
pátek 27. března v 20:00
3BOBULE komedie ČR
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných
moravských vinic.
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer…
Režie: Martin Kopp
2D – 103 minut – přístupný – 130,- Kč
sobota 28. března v 15:00
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE pohádka ČR
Rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se
dni zabránit zakletí celého království a nalézt své čisté srdce,
aby tak přemohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou.
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora…
Režie: Petr Kubík
2D – 100 minut – přístupný – 120,- Kč

Výročí úmrtí spoluautora kulturního domu ve Starém Rožmitále
Starorožmitálské
webové
stránky www.staryrozmital.
cz připomněly pětadvacáté výročí úmrtí architekta a
výtvarníka Svatopluka Janke, který byl spoluautorem
kulturního domu ve Starém
Rožmitále. Zemřel 25. ledna
1995 v Příbrami. Narodil se
3. ledna 1909 v Českých Budějovicích. Vystudoval Vysokou školu architektury v
Praze (1929-35) a současně
se vzdělával v soukromé malířské škole A. Kalvody.
Od roku 1940 pracoval jako projektant a vedoucí ateliérů
Národního výboru města Plzně a Stavebního podniku města Plzně. Vypracoval 150 stavebních a interiérových projektů většinou pro město Plzeň. V realistické malbě zobrazoval
městskou architekturu a krajinu v Pošumaví a na Rožmitálsku.
V roce 1972 se podílel na výstavbě kulturního domu ve
Starém Rožmitále, když byl autorem interiéru. Jeho dílem je
rovněž obřadní síň na rožmitálské radnici. Rožmitál měl velmi rád, často sem zajížděl a řadu scenérií a budov výtvarně
ztvárnil ve svých malbách a grafických listech.

Jeho litografie rožmitálského zámku či dalších staveb v našem městě možná ještě visí v leckteré domácnosti. A potomci
těch, kteří se před 50 lety podíleli na stavbě kulturního domu,
jistě doma opatrují číslované děkovné diplomy vytvořené právě Svatoplukem Janke. Ve 40. letech také vypracoval nerealizovaný návrh rozhledny na Třemšíně.
(jir, red)
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Cvokařské muzeum vydalo
novou velikonoční pohlednici

Cvokařské muzeum vydalo v omezeném
nákladu už čtvrtou velikonoční pohlednici
s rožmitálským zajíčkem v řadě. Sběratelé,
kteří mají předešlé tři, by si tedy měli pospíšit, stejně jako ti, kteří chtějí potěšit své
blízké velikonočním pozdravem z Rožmitálu
pod Třemšínem. Pohlednice je k mání v prodejně Drogerie – knihy na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem.
(red)

AUTOTAXI

pro zlepšení dopravní obslužnosti obcí zajišťuje
Město Rožmitál pod Třemšínem

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK (je-li pracovní den)
11.00
11.15
11.45
12.00

-

Rožmitál - Zalány - Nepomuk
Nepomuk - Zalány - Rožmitál
Rožmitál - Voltuš - Hutě
Hutě - Voltuš - Rožmitál

Všechny odjezdy a příjezdy v Rožmitále začínají
a končí proti lékárně. Jízdné: dospělí 12,- Kč, děti 4,- Kč

Festival J. J. Ryby můžete
podpořit v kampani na HitHit
Třetí ročník Festivalu Jakuba
Jana Ryby, který se bude letos
konat od 26. dubna do 4. června, nezískal oproti očekávání
slibovaný grant ministerstva
kultury. Organizátoři proto pořádají veřejnou sbírku, která
má za cíl shromáždit 150 tisíc
korun především na honoráře.
Přestože jeden z kulturních vrcholů ve městě významně podporuje rožmitálská radnice, nestačí to. A tak všichni příznivci díla Jakuba Jana Ryby mohou
přispět v kampani na HitHit.
„Rybův festival je financován z více zdrojů, nejvíc peněz vybereme na darech od lokálních subjektů a společností, velice
výrazně přispívá Město Rožmitál pod Třemšínem, kde se koná
nejvíce akcí, drobně přispívají i další městečka, kde se akce
konají. Ale bez vaší podpory to stejně celé nezvládneme! Vaše
peníze půjdou na honoráře umělců, kteří na Rybově festivalu letos vystoupí. Je to dobrá investice, vybíráme jen z toho
nejlepšího. Pojďme společně nechat Rybu vyplout v jeho plné
kráse!“ uvádí hlavní pořadatel festivalu, společnost Anthonea
Musica na www.hithit.com.
(red)

Přehled o počasí v Rožmitále pod Třemšínem v minulém roce
V minulém čísle Třemšínských listů
jsme informovali, že je na webu města umístěn pod záložkou O počasí ve
městě roční souhrn počasí za minulý
rok, vypracovaný správcem rožmitálské meteorologické stanice Hubertem Hoyerem. Vzhledem k tomu, že
ne všichni čtenáři mají internet, zveřejňujeme z něj nyní alespoň stručný
přehled počasí za jednotlivé měsíce.
Rok 2019 byl jako celek druhým nejteplejším rokem (po roce 2018) v historii
měření teplot v našem městě (od roku
1912). Srážková bilance byla přece jen o
něco příznivější než v roce 2018. Velkou
zvláštností byl i nejteplejší červen v celé
historii rožmitálských měření teploty! V
noci z 25. na 26. 6. nepoklesla teplota
pod 20ºC a díky teplotě 20,8ºC jsme
zažili první a dosud jedinou tropickou
noc v celé historii zdejšího měření. Kromě května byly všechny ostatní měsíce
většinou výrazně teplotně nadnormální. Léto bylo spolu s rokem 2003 vůbec
nejteplejší s průměrem 19,1°C. I když
srážek nebylo nijak přebytečné množství, přece od konce srpna do konce října nastoupila bohatá houbařská sezona v okolních lesích, a to hlavně opět v
třemšínských Brdech jako v roce 2017.
Pravou zimu jsme zažívali jen krátce v
lednu. Zvláštností byl i velmi suchý duben.
Leden – byl teplotně slabě nadnormální, ale srážkově mimořádně nadnormální. Sněhová pokrývka se udržela od 3. 1. do konce měsíce. Největší
mráz -12,7ºC jsme zaznamenali 19. 1.

Únor – byl teplejší než obvykle, i když
nejnižší teplota dne 5. 2. -17,0ºC (při
zemi -20,4 ºC) byla zároveň nejnižší teplotou celé zimy 2018/19 a také celého
roku 2019. Sníh ležel pouze v první polovině měsíce, nejvíce 4. 2. (25 cm), což
je opět nejvyšší sněhová pokrývka celé
zmíněné zimy.
Březen – patřil mezi nejteplejší březny
vůbec, srážkově byl nadnormální, 15. 3.
spadlo 22,2 mm. Převažovaly již srážky
ve formě deště. Ve 12 dnech vály silné až
bouřlivé větry. Nejvyšší teplota 20,0ºC
byla naměřena 20. 3.
Duben – se svými 14 mm srážek patřil
mezi nejsušší dubny vůbec, přičemž do
25. 4. spadlo pouze 0,7 mm. Naprostá
většina srážek spadla až 29. 4. (12,5
mm). Nejtepleji bylo 25. 4 (24,8ºC).
Květen – byl jediným teplotně podnormálním měsícem roku, ale přinesl tolik
potřebné srážky rozložené do celého měsíce. Maximální teploty 23,1ºC naměřená 19. a 26. 5. byla nižší než ta dubnová. Ještě 8. 5. mrzlo i ve 2 m nad zemí
(-1,5ºC).
Červen – byl výjimečným a navíc nejteplejším červnem v celé historii měření
s neobvykle vysokými teplotami odpovídajícími až vrcholnému létu. Teploty
přes den nikdy nepoklesly pod 20°C, zažili jsme sedm tropickým dnů, z toho 26.
6. bylo dokonce 35,0ºC a 30. 6. 35,5ºC,
což je i nejvyšší teplota celého roku.
Převažovaly jasné nebo skoro jasné dny.
Srážek spadlo méně než obvykle. Mimořádnou zvláštností se stala tropická noc
z 25. na 26. 6.
Červenec – byl horký a sušší s maxi-

mální teplotou 34,2ºC naměřenou 1. 7.
Proběhlo sedm tropických dnů, noci byly
o poznání chladnější než v červnu, např.
9. 7. teplota v noci poklesla na 5,7ºC.
Srpen – přinesl konečně více srážek,
např. 20. 8. spadlo 22,0 mm z trvalého
deště. Vyskytly se pouze dva tropické
dny, noci byly teplejší. 18. 8. vál silný
vítr. 31. 8. bylo ještě 30,5ºC.
Září – se vyznačovalo stálým počasím, i
když 1. 9. bylo ještě 29,9ºC, ale následující den spadla teplota o více než 10ºC
a tento ráz počasí vydržel až do konce
měsíce. Dne 20. 9. byl zaznamenán první přízemní mrazík.
Říjen – byl teplý a sušší, přesto od 1. do
10. 10. spadlo krásných 38,7 mm, což je
naprostá většina všech spadlých srážek
v měsíci. Do konce měsíce pak už pršelo
pouze 3x se zanedbatelným úhrnem 4,8
mm. Počasí bylo neobyčejně stálé a pro
růst hub v okolních lesích nebývale příznivé. Ochladilo se až v závěru měsíce,
avšak výrazně, když např. 31. 10. bylo
-5,8ºC, při zemi - 9,9ºC
Listopad – byl teplotně nadnormální,
ale srážkově normální. První sníh se objevil 12. 11., den poté ráno leželo 5 cm
sněhu, který následujícího dne roztál.
Prosinec – byl teplotně silně nadnormální a srážkově slabě podnormální.
Několikrát sněžilo, ale sníh vždy roztál.
Ve dnech 14. a 15. 12. se vyskytly bouřlivé větry, které přinesly oteplení až na
11,8ºC (15. 12.). Nejnižší teplotu -7,8ºC
jsme zaznamenali 6. 12., přičemž jediný
celodenní mráz byl den předtím 5. 12.
Vánoce byly ve znamení deště a nadprůměrných teplot.
Hubert Hoyer
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Pořadatel Bohumil Tomek
a Město Rožmitál pod Třemšínem
zvou na

16. PYŽAMOVÝ PLES

Hvožďany
Hvožďany mají novou cisternu

21. března 2020 od 19:00
ve Společenském centru
v Rožmitále pod Třemšínem

Vstup v pyžamech zdarma, vstup bez pyžama 135,- Kč
Fotokoutek SelfieMAT
Bohatá tombola
Hrají Bosáci

Charita Příbram působí v Rožmitále
pod Třemšínem, Hvožďanech a okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si jisti
v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí a zpestřili
společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře, ve
škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální
a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při úklidu
domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo
odběry krve?
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
•
•
•
•

Domácí zdravotní péče
Pečovatelská a odlehčovací služba
Denní stacionář
Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?

Rožmitál pod Třemšínem
středa 9.00 – 15.00
zdravotnické středisko (přízemí)
Komenského 646,
262 42 Rožmitál p. Tř.

Hvožďany
pondělí 8.00 – 12.00
Klubové centrum,
Hvožďany 16,
262 44 Hvožďany

Kontaktní pracovník:
Květuše Tomanová
(+420) 733 741 086,
e-mail: tomanova@
charita-pribram.cz

Kontaktní pracovník:
Veronika Vonášková, DiS.
(+ 420) 734 788 639,
e-mail: vonaskova@
charita-pribram.cz

Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu
zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko – Podpora sociálních služeb I.
číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.

Od poloviny února obec Hvožďany disponuje novou cisternou
o velikosti 8 m3 na vývoz splaškových vod pro vlastníky nemovitostí na správním území obce Hvožďany, kteří nejsou napojeni na splaškovou kanalizaci.
(mb)
Obec Hvožďany ve spolupráci se Spolkem Beneše
z Blíživy, SDH Hvožďany a SDH Vacíkov srdečně zvou na

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
(nejen) PRO ŽENY,
které se koná u příležitosti Mezinárodního dne žen.
K tanci a poslechu hraje Toulavá kapela Pepy Janouška.

sobota 7. 3. od 14:00 v KD Hvožďany
Svoz z obcí zajištěn: Vacíkov 13:15, Leletice 13:40,
Pozdyně 13:15, Roželov a Mýta 13:40
vstupné: ženy - zdarma, ostatní - dobrovolné

Různé zprávy z Hvožďanska
• Provoz Obecní knihovny ve Hvožďanech v březnu: pondělí 2. a 16. 3. v době od 15 do 17 hodin. Jubilejní 20. Noc
s Andersenem pro děti proběhne v pátek 27. 3. s přenocováním a programem v Klubovém centru.
• Známky na svoz SKO na rok 2020 jsou v prodeji na pokladně OÚ. Rozpis svozů SKO je vyvěšen na úřední desce
OÚ nebo na internetových stránkách www.hvozdany.cz/
aktuality.
• Multifunkční hřiště bude v provozu od 1. 4. 2020.
• Klubové centrum v březnu:
Po: 08:00 - 12:00 Charita Příbram – možnost návštěvy
18:30 - 20:00 lekce cvičení Pilates
Út: zavřeno – dopoledne možnost návštěvy maminek
s dětmi a MŠ
St: 12:00 - 15:30 Charita Příbram – možnost návštěvy
15:30 - 17:30 program pro děti a veřejnost
Čt: 16:00 - 19:00 - lichý týd. Spolek Beneše z Blíživy
18:00 - 20:00 - sudý týd. Farní společenství Hvožďany
Pá: 09:00 - 10:30 - kurzy na procvičování paměti,
možnost návštěvy
• Finanční úřad ve Hvožďanech - Oznamujeme občanům
- daňovým poplatníkům, že stejně jako v minulých letech
budou v budově OÚ ve Hvožďanech přítomni pracovníci
FÚ v Příbrami, a to v pondělí 2. 3. 2020 v době od 13 do
16 hodin. V tento den mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů FO za rok
2019, případně mohou získat pomoc a radu při vyplnění
daňového přiznání k dani FO do příslušného formuláře. Z
technických důvodů nebude možné provádět příjem plateb
daňových povinností v hotovosti na místě. Budou zde však
vydávány daňové složenky.
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
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Provozní doba obecní kompostárny
1. 3. – 31. 3. 2020
1. 4. – 30. 9. 2020

ze dne 29. 1. 2020, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ ve Hvožďanech od 17 hodin
01/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Veronika Krejčová, Jiří Tůma, Petra Kmůchová
a ověřovatele zápisu: Veronika Jindřichová, Martin Fous a zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
01/2020/02 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2020, které je přílohou tohoto Usnesení.
01/2020/03 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.
09/2019/21.
01/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 29. 1. 2020 dle usnesení 09/2019/04.
01/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
pozemku p. č. 83/1, v k. ú. Leletice o výměře 197 m2, pro
p. J. K., Praha, podmínky: 10 Kč/m2 doba nájmu do 31. 12.
2024.
01/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu v
domě s chráněnými byty čp. 166 ve Hvožďanech, od 1. 2. do
31. 12. 2020.
01/2020/07 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na
rok 2020 pro Ochranu fauny ČR, o.p.s, Hrachov 13 ve výši
2 000 Kč.
01/2020/08 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na
rok 2020 pro Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Březnice ve výši 10 000 Kč.
01/2020/09 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve
výši 10 000 Kč na vydání regionální publikace o mlýnech pro
J. P., Nakladatelství Blanice, Putim.
01/2020/10 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve
výši 10 000 Kč pro M. Š., Hvožďany na přípravu účasti na Mistrovsví ČR 2020 a Mistrovství Evropy 2020 v kulturistice.
01/2020/11 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt: „Obnova špejcharu ve Hvožďanech – hygienické zázemí“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených
ke společenskému využití“ a spolufinancování projektu dle
podmínek dotace.
01/2020/12 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny
v katastrálním území Leletice dle GP číslo 282-72/2019 v rozsahu směny pozemků p. č. 922/5 - 327 m2, 923/2 - 14 m2
ve prospěch obec Hvožďany celkem 341 m2 za pozemky p. č.
1133/1 - 268 m2 a 1133/4 - 4 m2 celkem 272 m2 ve prospěch
manželů D., náklady s GP + vklad do KN hradí obec Hvožďany.
01/2020/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k PK a podmínkám stavby a provozu P 11442 Roželov – Mýta – veřejné
osvětlení mezi Středočeským krajem (budoucí povinný) a obcí
Hvožďany (budoucí oprávněná).
01/2020/14 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení služebnosti vodovodní přípojky v katastrálním území Vacíkov na
pozemku parcelní číslo 275/110 a 229/18, náklady spojené
s vyhotovením GP a vkladem na katastr nemovitostí hradí
oprávnění.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění a v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (2016/679/EU) - GDPR. Usnesení v úplném
znění je k dispozici na OÚ.
Obec Hvožďany nabízí k prodeji cisternu o objemu 6 m3,
dvounápravovou, na vývoz splaškových vod - rok výroby
1995. Cena dohodou. Bližší informace na OÚ.

10:00 – 16:00
08:00 – 19:00

Kontaktní telefon: Obec Hvožďany - 724 705 685
(pouze v případě nouze)
Kompostárna je přístupná v provozní době pomocí čipu,
který si mohou občané, vlastníci nemovitostí na správním
území obce Hvožďany vyzvednout zdarma. Zájemci o čip se
mohou telefonicky hlásit (318 696 227) na obecním úřadě.
Kompostárnu mohou bezplatně využívat všichni občané
nebo vlastníci nemovitostí na správním území obce. Prostor kompostárny je monitorován kamerovým systémem,
aby se předešlo odložení stavebních a jiných odpadů, které
na kompostárnu nepatří. Markéta Balková, starostka obce

Obec Hvožďany nabízí k pronájmu
pohostinství na návsi ve Hvožďanech
K nájmu jaro 2020
•
•
•
•
•

nově zrekonstruované prostory
návaznost na sál KD a salonek (50 míst)
venkovní zahrádka
garantované kulturní akce během roku
nájemné dohodou
Bližší informace:
Obec Hvožďany - tel.: 318 696 227 nebo 724 705 685

Jubilanti v březnu
60
82
84
86

let
let
let
let

Vlasta Mášová		
Ludmila Hlaváčková
Jaroslava Dvořáková
Josef Neuwirth

Hvožďany
Planiny
Hvožďany
Vacíkov

Srdečně blahopřejeme!

ZŠ a MŠ Hvožďany

Zprávičky z mateřské školy

V lednu jsme s dětmi z mateřské školy navštívili Divadlo v Příbrami. Pohádka Zlatovláska se dětem moc líbila, hlavně princezna s krásnými zlatými vlasy, kterou si pak také ve školce
všichni nakreslili. Hračkový den, kdy si každý mohl přinést do
školky svoji oblíbenou hračku a ukázat ji svým kamarádům,
se opravdu vydařil. Auta svítila a houkala, kluci uspořádali
závody a ostatní fandili.
Marie Levá, učitelka MŠ
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Věšín

ZŠ a MŠ Hvožďany

Akce plánované na březen
•
•
•
•
•
•
•
•

4. 3. Pythagoriáda 5. roč. - okresní kolo, Příbram 9.00
5. 3. Pythagoriáda 8. roč. - okresní kolo, Příbram 9.00
5. 3. Exkurze SOU Blatná - 7. + 8. roč., 11.30 - 14.45
10. 3. Schůzka rodičů a zástupce cestovní
kanceláře - zájezd do Anglie: květen 2020
13. 3. Pěvecký sbor Rolnička - vystoupení na MDŽ
ve Volenicích, 19.00
25. 3. Divadelní představení Babička, Divadlo
A. Dvořáka Příbram - 4. + 5. roč., 10.00
25. 3. KMD - Babička, Divadlo A. Dvořáka
v Příbrami, 17.00
30. 3. Nový rozvrh - vzhledem k plavání!!!
ZŠ a MŠ Hvožďany, okres Příbram, příspěvková
organizace přijme od 1. září 2020
asistenta pedagoga na poloviční úvazek
učitele/učitelku
Čj, M, Rj, Pv, Př, Hv, Výchova k občanství a ke zdraví
- složení předmětů a výše úvazku dle domluvy!

Nabízíme příjemné pracovní klima, podporu profesního
růstu a menší počet žáků ve třídách.
Očekáváme zodpovědnost, pracovní elán a ochotu učit se
novým věcem. Nabídky se životopisem zasílejte na
reditelka@zsmshvozdany.cz. Bližší informace
na tel.: 318 696 218, 607 789 459

Okresní kolo Olympiády
z českého jazyka

Před Vánocemi, jako na mnoha jiných školách, proběhlo i
ve Hvožďanech školní kolo soutěže z českého jazyka. Úkoly
byly spíš logické, vycházely ze zkušenosti a čtenářské znalosti
žáků. Slohovou část měli psát jako úvahu.
Dvakrát šedesát minut zvládlo úspěšně devět žáků 8. a 9.
ročníku. Na stupních vítězů stály Simona Chourová – 9. ročník a Kateřina Stoklasová – 8. ročník. Obě děvčata reprezentovala školu v okresním kole v Příbrami, kde se sešlo asi 40
nejlepších řešitelů. Za výsledky dostaly obě pochvalu, velmi
se snažily.
Mgr. Libuše Vinšová

Večerní lyžování na Zadově

S počasím toho moc nenaděláme, poslední zima zvlášť nepřeje
tradičním sportům. Přesto jsou ještě místa, kde se dá lyžovat.
Šumavský Zadov se sjezdovkou Kobyla přivítal 19. února autobus natěšených Hvožďaňáků na večerním lyžování. Každý
z účastníků vyhlížel dopředu podmínky, jaké budou panovat.
Nastěstí
se v úterý trochu ochladilo, pak i přimrzlo. Mnoho z
ˇ
nás tak využilo tři hodiny k řádnému rozježdění, vždyť kvůli
virózám o jarních prázdninách jsme si sněhu moc neužili. Už
v autobuse panovala kamarádská nálada a každý vyprávěl,
jak nám to půjde. Cestou se k nám přidali i lyžaři z Bělčic a
Blatné. Zájezd pořádají tradičně učitelé ze základní školy a
jim za naše zážitky patří velké poděkování. Jestli bude sníh,
tak ještě vyrazíme.
Jiří Vinš
Aktuality, dokumenty, fotogalerii, informace
z jídelny a mnoho dalšího ze ZŠ a MŠ Hvožďany
naleznete na webu www.zsmshvozdany.cz

Jubilea v březnu 2020
65 let
65 let
89 let

Miroslav Staněk
Václav Polák		
František Vacek

Věšín
Věšín
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

Výroční valná hromada TJ
TJ Sparta Věšín z. s. zve všechny své členy na výroční valnou hromadu TJ Sparty Věšín z. s., která se koná 14. března 2020 v 17 hodin ve Věšíně v Panáčkovně. Občerstvení
zajištěno.

Termíny jarních fotbalových zápasů:
datum

domácí 		

hosté 		

čas

21. 3.		
28. 3.		
4. 4.		
11. 4.		
18. 4.		
25. 4.		
2. 5.		
9. 5.		
16. 5.		
23. 5.		
30. 5.		
6. 6.		
13. 6.		

Stará Huť
Věšín		
Bohutín B
Věšín		
Milín B		
Věšín		
Hbity		
Láz		
Věšín		
Višnová		
Věšín		
Drahlín
Věšín		

Věšín		
15:00
Hvožďany
16:30
Věšín		
16:30
Zduchovice
16:30
Věšín		
17:00
Rosovice B
17:00
Věšín		
17:00
Věšín		
17:00
Dal. Dušníky B 17:00
Věšín		
17:00
Pičín		
17:00
Věšín
17:00
Pečice		
17:00

Hasiči Věšín v lednu a únoru

q. Dne 4. ledna proběhla valná hromada sboru v Paňáčkovně.
Byl zvolen nový výbor SDH na pětileté období (2020 – 2025)
v čele se staronovým starostou sboru Jiřím Smrčenským. Z
výboru odstoupili dva členové, jeden pro svůj věk a druhý pro
nedostatek času pro rodinu. Za tyto členy byli zvoleni noví
dva členové a výbor pracuje v počtu patnácti členů. Odstupujícím členům bylo poděkováno za jejich práci pro sbor.
q. V neděli 9. února od 14 hodin proběhl dětský maškarní bál
v Paňáčkovně. Nejmenší občánci obce Věšín si za doprovodu
rodičů a prarodičů přišli zaskotačit a předvést své maškarní
převleky na dětský bál. V průběhu jejich dne je doprovázely
věšínské hasičky a Divadélko Řimbaba, které vzbudilo u dětí
velké sympatie. Po celou dobu dětem hrála reprodukovaná
hudba a děti plnily různé úkoly, za které byly odměněny různými sladkostmi a malými dárky.
q. Dne 15. února se v odpoledních hodinách zástupci sboru
zúčastnili výroční valné hromady hasičů 9. okrsku Rožmitál
pod Třemšínem, která se konala v Rožmitále pod Třemšínem.
Na této valné hromadě byl zvolen nový výbor okrsku včetně
nové starostky 9. okrsku.
q. Ve večerních hodinách 15. února se v Paňáčkovně konal
již tradiční hasičský ples. Během celého večera hrála skupina
Kudrnáči a hosté plesu si zatančili v rytmu pomalých a rychlých tónů. Rádi bychom poděkovali všem tanečním hostům,
kteří letos opět přišli v hojném počtu a podpořili náš sbor.
q. Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za věcné
dary do tomboly a v neposlední řadě patří poděkování i členům a členkám SDH za přípravu dětského bálu a hasičského
plesu.
za výbor SDH Věšín Jirka Hutr, DiS.
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Nábor mladých fotbalistů

TJ Sparta Věšín z. s. - oddíl fotbalu pořádá nábor
nových mladých fotbalových nadějí - ročník 20162014 (4-6let) a 2013 a starších sedmi a více let.
Nábor do obou kategorií proběhne 7. 4. 2020 v
16 hodin na stadionu ve Věšíně pod vedením pánů Pedála a
Knížka. Kontakt pro informace pan Pedál - tel: 606 434 283 a
pan Knížek – tel: 608 957 800.

Dětský bál ve věšínské Paňáčkovně
SDH Věšín uspořádal 9. února za výrazné podpory sponzorů
dětský bál. Do místní „Paňáčkovny“ dorazilo asi 40 natěšených dětí v krásných maskách. Celé odpoledne děti bavilo Divadélko Řimbaba. Ani letos nechyběly soutěže, odměny, tanec
a dobrá nálada. Tento rok jsme se zaměřili na bezpečnost našich dětí. Každá maska byla odměněna výbornými koláčky a
jinými drobnostmi, ale hlavně reflexní vestou a reflexními přívěsky. Novinkou byl fotokoutek s nafukovací Minnie a Mickeyem. Děkujeme všem, kteří na dětský bál přišli a dobrovolným vstupným přispěli na nadaci Dobrý anděl, a to částkou
3 172,- Kč. Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi,
které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace.
Dále patří velké poděkování všem sponzorům za finanční
a věcné dary. Sponzory bálu byli: Obec Věšín, Nástrojárna
Částka, Remonta s.r.o., Papka s.r.o., TJ Sparta Věšín, COOP
Příbram družstvo a p. Bouška. Věříme, že se vám zde s námi
líbilo a budeme se těšit na příští rok.
Gabriela Roušalová
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Upozornění pro zájemce
o zápis do mateřské školy
Den otevřených dveří:
Zápis do mateřské školy:

27. 4. od 8 do 12 hodin
5. 5. od 8 do 15 hodin

Návštěva sklárny Rückl Crystal

V úterý 11. února jsme s naší školou navštívili sklárnu Rückl Crystal v obci Nižbor. Od průvodce jsme se dozvěděli, že
sklárna je jednou z posledních skláren, kde vyrábějí sklo ručně. Sklo se fouká jakousi píšťalou a formy jsou dřevěné, probíhá i ruční broušení. Při prohlídce jsme viděli jednotlivé fáze
a tradiční techniky výroby skla. Po prohlídce jsme jako dárek
obdrželi sklo ve tvaru kapky a mohli jsme si něco zakoupit v
jejich prodejně. Další informace o exkurzi najdete na předposlední barevné straně.
Karolina Piková, žákyně 5. třídy

Tradiční soutěž Věšín má talent

Poslední den prvního pololetí školního roku proběhla ve škole
již tradiční talentová soutěž. Žáci předvedli své dovednosti v
oboru tanečním, hudebním, recitačním, pěveckém, kuchařském, kouzelnickém i tvořivém a jejich nápaditost opět překvapila porotu, která měla nelehký úkol - přiřadit každému z
účinkujících body za vystoupení. Za své snažení a odvahu byli
všichni odměněni drobnými dárky.
Kolektiv ZŠ

Vítání občánků ve Věšíně

Na čtvrtek 5. března 2020 od 16 hodin připravuje Obecní úřad
Věšín se členy kulturního výboru v budově Paňáčkovny vítání
občánků. Do života bude přivítáno pět dětí.

ZŠ a MŠ Věšín

Březnové akce

• 17. 3. Výlet - RODAS Šestajovice (svíčkárna,
čokoládovna, pastelkárna) - ZŠ
• 23. 3. Den otevřených dveří v ZŠ
• 31. 3. Velikonoční dílna ZŠ + II. třída MŠ

Únor ve věšínské mateřské škole

Měsíc únor začal týdnem
jarních prázdnin, ve kterém byla první a druhá
třída mateřské školy sloučena do jedné třídy v budově 1. třídy MŠ. Děti si
díky tomu měly možnost
prohloubit
vzájemnou
ohleduplnost, respekt a
pomoc v heterogenní skupině. V tomto měsíci se
děti dozvěděly řadu informací o různých způsobech cestování, povoláních a tradici spojené s masopustem. V první třídě MŠ jsme se v rámci rozvoje sociálních vztahů zaměřili na
nácvik zdravení při vstupu do místnosti. Zúčastnili jsme se
tradičního masopustního průvodu v maskách a společnými
silami jsme si patřičně vyzdobili prostory mateřské školy.
Za dětmi zavítala odbornice na canisterapii i se svými svěřenci, z nichž byly děti nadšené a dozvěděly se řadu zajímavostí. V březnu se děti mohou těšit na výlet do Čechovy stodoly či výukové programy OFČR.
Kolektiv MŠ

Bezděkov p. Tř.
Březnové jubileum
80 let Josef Felt
Bezděkov p. Tř.
Srdečně blahopřejeme!

Informace pro občany

Poplatek za psy a za pronájem ostatních ploch je možné uhradit do konce měsíce března.
U poplatku za komunální odpad pro trvale žijící občany je
poslední možností k zaplacení a vyzvednutí známek na popelnici čtvrtek 5. března 2020, poté se nevydané známky vrací
Západočeským komunálním službám. Chalupáři jsou povinni
zaplatit poplatek za komunální odpad do konce měsíce května. Úřední hodiny na Obecním úřadu v Bezděkově p. Tř. jsou
každý čtvrtek od 18 do 19 hodin. Vilém Trčka, starosta obce

Pozvánka na oslavu MDŽ

Srdečně zveme všechny ženy na oslavu MDŽ, která se
uskuteční v pondělí 9. března 2020 od 15:30 v zasedací
místnosti obecního úřadu.
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Vranovice
Program knihovny na březen
4. 3. Knihovna pro děti – jarní dekorace
11. 3. Knihovna pro dospělé
18. 3. Knihovna pro děti – společenské hry (Carcassonne)
25. 3. Knihovna pro dospělé

Obecní knihovna Vranovice
vyhlašuje soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
m Přineste svůj výrobek – velikonoční vajíčko vyzdobené
libovolnou technikou – do 8. dubna 2020 na Obecní úřad
Vranovice nebo do Obecní knihovny Vranovice.
m Autoři nejkrásnějších kraslic budou odměněni
15. dubna 2020.

Informace pro občany

q Starostka obce Vranovice zve všechny ženy a dívky z Vranovic na setkání u příležitosti MDŽ, které se bude konat dne
8. 3. 2020 od 15 hodin. Prosíme ženy, které se oslav zúčastní,
aby se přihlásily na e-mailové adrese obce vranovice@tremsin.cz nebo na telefonu 721 752 027 nejpozději do 3. 3. 2020.
Místo konání bude přihlášeným upřesněno.
q Obec Vranovice oznamuje, že došlo ke změně čísla účtu.
Své platby posílejte prosím na účet č. 6123456339/0800,
který je veden u České spořitelny, a. s. Původní účet vedený
u Komerční banky bude pravděpodobně fungovat pouze do
konce roku 2020.
q Občanům, kteří si nezakoupili známku na popelnici do 28.
2. 2020, bude poplatek navýšen o 25 %. Poplatky za psy, za
pronájem posilovny a za pytle na odpad je třeba uhradit nejpozději do 31. 5. 2020.
q Aktuální informace ke stavbě kanalizace a vodovodu najdete na https://www.obec-vranovice.cz/.		
q

q

q

q

q

q

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Dne 8. února proběhlo závěrečné kolo zimní soutěže Ice cup
v Nevřeni. Nám se zadařilo, zvítězili jsme a díky tomu se celkově umístili na místě druhém. Chtěl bych poděkovat zapůjčenému Lukáši Hanusovi, který s námi odběhal všechna tři
kola na postu proudaře. V Plzni při cestě na soutěž jsme měli
drobný zásah, kdy jsme pomohli řidiči napadenému řidičem
druhého vozidla za údajné ohrožení při přejíždění do jízdního pruhu. Na místě jsme setrvali do příjezdu policie. Hned o
dva dny déle odklízel v ranních hodinách člen naší jednotky
strom, který následkem orkánu Sabina spadnul přes místní
komunikaci v části obce Dvůr. Děkuji Václavu Svobodovi za
pohotový zásah.
Dne 15. února se konala výroční valná hromada okrsku
ve Společenském centru v Rožmitále. Byl zvolen nový výbor,
jehož starostkou se stala Libuše Poláková, které přejeme hodně úspěchů v její činnosti a odstoupivšímu starostovi Petru
Kašparovi patří poděkování za jeho dlouholeté působení ve
sboru, okrsku, okresu atd. Schůze se zúčastnili i starostky a
starostové okolních obcí a funkcionáři HZS i SH ČMS.
Od nadace Agrofert jsme získali dotace na nákup hasičského
vybavení pro požární útok ve výši 30 tis. korun. Mohli jsme
tak vyměnit dosluhující hadice, proudnice a savice, děkujeme.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Vítězství ve 3. kole Ice cupu v Nevřeni. Foto: archiv SDH

V sobotu 7. března od 15:00 se bude konat

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
ve Vranovicích v hospodě.
Vstupné je dobrovolné, všechny srdečně zveme.

Koupě
V březnu je třeba zaplatit
poplatek za odvoz odpadů
Měsíc březen je posledním měsícem, kdy by měly být v Koupi
zaplaceny poplatky za odvoz a likvidaci odpadů. Většina občanů již poplatky zaplatila, tento článek je spíše připomenutím
pro ty, kteří si neuvědomili, že čas běží tak rychle a že je to už
rok, kdy se za odpady platilo. Platit je možné v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Koupě, případně převodem
na účet, který je uveden na internetových stránkách obce. To
ale, myslím, všichni dobře vědí. A kolik se vlastně platí? Částka se neměnila, proto každý poplatník platí 300,- Kč. Jak bylo
dříve oznámeno, v Koupi byl zrušen poplatek za psy.

Tradiční oslava MDŽ

V Koupi a určitě
nejen tam je už
tradicí, že se slaví
Mezinárodní den
žen. Oslavu toho
letošního připravujeme na sobotu
7. března od 18
hodin. Do místního pohostinství Snímek připomíná loňskou vydařenou
jsou zvány všech- oslavu MDŽ v Koupi.
Foto: archiv
ny ženy z obce
Koupě, a aby to nebylo mužům líto, jsou zváni samozřejmě
i oni. Někdo přece musí ženám k jejich svátku popřát, předat kytičku a třeba i zazpívat pěknou písničku. V minulosti
jsme zaznamenali, že některé ženy nechtěly přijít jen proto,
že neměly čas připravit nějakou dobrotu, a tak se bály přijít
„s prázdnýma rukama“. Určitě přijďte i tak, protože to není o
tom, kdo co přinese, ale o tom, abychom se sešli a svátek žen
náležitě oslavili.
Jaroslav Hudeček, starosta obce
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Hudčice
Informace o sběru nebezpečných
a objemných odpadů v Hudčicích
Sběr nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v sobotu 14. března 2020 od 9 do 11 hodin na zahradě čp. 83,
tedy na obvyklém místě vedle bývalého OÚ v Hudčicích.

Olympijský den letos oslaví
během také v Hudčicích

T-Mobile Olympijský běh,
který byl několikrát v řadě
zvolený nejlepší běžeckou
akcí roku, zamíří poprvé
také do Hudčic. Akce se
uskuteční ve středu 17.
června 2020, kdy přesně v
jeden okamžik oslaví společně desítky tisíc běžců
na 90 místech po celé České republice mezinárodní Olympijský den. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už
nyní přihlásit na www.olympijskybeh.cz. Startovné je až do
konce března za zvýhodněnou cenu.
Kdy jindy se zapojit do oslav Olympijského dne, než v roce
olympijských her v Tokiu. Navnadit se na atmosféru letní
olympiády je letos možné už o měsíc dříve, a to rovnou pohybem. Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá již
přes třicet let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a
chuť vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční
více na 90 běžeckých akcí. Mezi nimi nebude chybět ani závod v Hudčicích, který nabídne trasu 3,2 kilometru. Připraven bude i závod pro děti o délce 200 metrů pro předškoláky
a 740 metrů pro děti do 15 let.
Všechny běhy rozmístěné na devadesát míst po celém Česku budou mít jeden společný cíl – jako jeden tým odstartovat
najednou v 18 hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu
Radiožurnálu. Všechny běhy se konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím založení
Mezinárodního olympijského výboru. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů už před 33 lety legendární běžec
Emil Zátopek.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní
činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali
běžci společně pro Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc
Kč. Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150 Kč. Děti do 15 let běží v
rámci dětských závodů zdarma. Všechny informace jsou na
uvedených webových stránkách, důležité je včas se přihlásit.
Trasa v Hudčicích je kratší, uběhnout ji zvládnou všichni.
Rádi na startu 17. června v Hudčicích přivítáme závodníky z
okolních obcí i vzdálenějších míst.
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Volenice
Draní na pokračování

Činnost, která patřila k venkovu za dlouhých zimních večerů,
si zopakovaly ženy dvakrát v Bubovické hospůdce. Jedinečnou atmosféru - tiché šeptání, obratnou gymnastiku prstů
při otrhávání praporků, odhazování pápěrek... - nic nerušilo.
Opět se našel i odvážný muž, který upletl mašlovačky, a dokonce zasvětil do této práce malého následovníka. Po třech
hodinách usilovné práce po oba večery se společnými silami
ženy pustily do úklidu a pak se vzájemně pozvaly k sladkému
i slanému pohoštění. Draní i doderky se odehrávaly ve velmi
přátelském ovzduší, sešly se místní s ženami z okolních obcí
a domluvily se předběžně na dalších setkáních.

Vydařený hasičský ples v Bubovicích
Již tradičně jste mohli 8. února navštívit hasičský ples v Bubovicích. Těšil se velmi vysoké návštěvnosti. Celým večerem
dobrovolné hasiče a návštěvníky provázela kapela Melody
mix. Večerní program byl zpestřen půlnočním překvapením,
které připravily místní hasičky.
Samozřejmostí byla i bohatá tombola, která čítala mnoho
cen od sponzorů a obyvatel Bubovic. Tímto bychom rádi všem
poděkovali.
Za SDH Bubovice Martina Viktorová

Obecní úřad Volenice pořádá pro ženy a dívky oslavu

Pozvánka na hasičský ples

Hasiči z Hudčic zvou širokou veřejnost na tradiční hasičský
ples, který se uskuteční v pohostinství u Bartůňků 7. března
2020 od 20 hodin. Připravena bude bohatá tombola, o hudební produkci se postará kapela Humus.
SDH Hudčice

Mezinárodního dne žen
v sobotu 7. března od 17 hodin

v Bubovické hospůdce.
Na programu je i překvapení zajištěné vzácným hostem.
Přijďte si popovídat, zavzpomínat, pohostit se...
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Vševily
Březnová jubilea
75 let Hana Danielová
Vševily
76 let Josef Šlossar 		
Vševily
Srdečně blahopřejeme!

Vševilský masopust v Praze

Na neděli 16. února byla pozvána část vševilských masek na
masopustní oslavy na pražský zámek Ctěnice. Zde sídlí Muzeum hlavního města Prahy a je zde expozice historických
cechů a řemesel. Na deset občanů a dvacet pět převleků reprezentovalo naši obec a naši kulturu tím, že předvedli, jak
probíhá masopustní veselí a průvod ve Vševilech. V průběhu
dne byla k vidění zabijačka, ochutnávka domácích jídel nebo
výroba papírových masek pro děti. Náš dvouhodinový průvod
byl pak jedním z vrcholů celé akce.
Josef Pekárek

Sedlice
Pořízení historického praporu
Sboru dobrovolných hasičů Sedlice
Vážení občané, čím dál častěji slýcháme různé fabulace okolo
pořízení nového historického praporu pro sbor dobrovolných
hasičů v Sedlici a myslím si, že je třeba uvést věci na pravou
míru. Celkové výdaje na pořízení historického praporu, stuhy
a veškerého dalšího příslušenství činily 121 803 Kč. Od členů
a ostatních dárců se vybralo 63 172 Kč. Díky podání žádostí o
dotaci jsme získali 33 000 Kč ze Středočeského kraje a 7 500
Kč od Nadace pro podporu hasičského hnutí. Obec na tento
účel přispěla částkou 10 000 Kč a 8 131 Kč šlo z finančních
prostředků SDH Sedlice.
Myslím, že by spíš bylo na místě pochválit ty, kteří se postarali o pořízení a zafinancování, než neustále vymýšlet různé negativní polopravdy. Všem dárcům ještě jednou děkujeme.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

Přistavení kontejnerů na bioodpad
Během března budou za dobrých klimatických podmínek přistaveny kontejnery na bioodpad na svých obvyklých stanovištích.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

Výpis přijatých usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 21. 1. 2020
1/1/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program
zasedání dne 21. 1. 2020, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2/1/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje přijetí dotace ve výši 1 282 319 Kč z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu “Sedlice a Hoděmyšl - kanalizace“, ev. č. projektu ISF/
ŽIV/038915/2019.
3/1/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice revokuje usnesení č.
65/12/2019 ve věci podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2020 a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na stavbu “Dokanalizování
Sedlice”.
4/1/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2020 a závazek spolufinancování projektu
z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace
na stavbu “Sedlice a Hoděmyšl - vodojem a vodovod, dostavba”.
5/1/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice přijímá finanční příspěvek od Středočeského kraje ve výši 31 893 Kč a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Středočeského kraje dle “Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití” S-6172/
OŽP/2019.
6/1/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice bere na vědomí
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS
Podbrdsko na rok 2020 - 2022.

Pozvánka na MDŽ do Sedlice
Stalo se již tradicí,
že se ženy ze Sedlice a Hoděmyšle při
příležitosti
Mezinárodního dne žen
scházejí v Hospůdce
Pod Hůrkou, kde si
popovídají,
zazpívají, zavzpomínají.
Toto posezení pro ně
již několik let pořáSnímek připomíná loňský ročník
dá Sedlicko - hoděoblíbené akce.
Foto: archiv
myšlský spolek pro
zachování tradic. Je dobře, že se svátek žen opět vrátil na
stránky kalendářů a že jsou v tento den vidět muži všech
věkových kategorií s kytičkou v ruce. Ráda bych za celý
spolek pozvala ženy ze Sedlice a Hoděmyšle na posezení
při harmonice do již zmiňované hospůdky v neděli 8. března 2020 od 15 hodin.
Jaroslava Ryčlová

Pozvánka na maškarní ples
Sbor dobrovolných hasičů Sedlice ve spolupráci s obcí
Sedlice pořádá 14. března od 20:00 Maškarní ples v Hospůdce Pod Hůrkou. Jako tradičně proběhne vyhodnocení
tří nejlepších masek. Vstupné je 100 Kč.

Upozornění k poplatkům ze psů

Upozorňujeme majitele psů, že nejpozději do konce března je
nezbytné uhradit poplatky ze psů.
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Dalo by se říci, že v zimě jsou včelaři bez práce, opak je ale
pravdou. Věnují se výrobě nových, očistě, opravě a drátkování rámků, vyvařování voští a osvětové činnosti, kde pořádají
různé besedy a přednášky. V lednu a únoru na výročních
členských schůzích hodnotí uplynulý rok a stanovují si úkoly
na nadcházející včelařský rok.
Hvožďanský spolek při příležitosti 90. výročí svého založení uspořádal v sobotu 30. 11. 2019 v Klubovém centru ve
Hvožďanech oslavy. Začaly slavnostní schůzí, na které byli
vyznamenáni zasloužilí členové a otevřena výstava. Poté následovala hodnotná přednáška Moniky Jindrové o Apiterapii,
přírodní léčbě včelími produkty. Po přestávce následovala
přednáška známého včelařského odborníka př. Petra Texla
na téma Přirozený chov včel. Každý účastník obdržel pamětní
minci, kterou si mohl sám vyrazit, a dva odznaky. Je obdivuhodné, že tak malý spolek uspořádal tak zdařilou oslavu, za
což patří poděkování včelařům ZO, obci Hvožďany a sponzorům. Na konci roku měl spolek 31 členů, tři neorganizované
včelaře a celkem 266 včelstev. Zimní měl k vyšetření na Varroa byla SVS odeslána, výsledky ještě nejsou známy.
Včelaři rožmitálského spolku se sešli na své výroční členské
schůzi 8. 2. v restauraci U Pavla. Zasloužilému členovi Emanuelu Vondráškovi, který v prosinci oslavil 90 let, bylo předáno čestné uznání ZO. Z hostů byl za město Rožmitál přítomen
Miloslav Maroušek, který včelařům poděkoval za společensky
prospěšnou činnost, zvláště pak za účast na dětském dnu,
mysliveckých a rybářských slavnostech. Za ZO ČSV Březnice přednesl zdravici př. Němec. Letošní rok je volební, byl
zvolen staronový výbor v složení: př. Zeisek - předseda, př.
Blažek - místopředseda, př. Nový - jednatel a Libuše Dražanová - pokladník. Výbor poděkoval městu Rožmitál a obcím
Bezděkov a Věšín za finanční příspěvek na činnost. Na konci roku měl spolek 52 členů a 651 včelstev. Zimní měl byla
odeslána na vyšetření SVS hned po výroční schůzi, výsledky
nejsou dosud známy.
Březnický spolek ani letos neporušil tradici, výroční členskou schůzi mívá každý rok vždy poslední sobotu v lednu od
9 hodin, letos 25. 1. v restauraci Městský Pivovar v Březnici.
Předseda ve své zprávě poděkoval městu Březnice a obci Počaply za finanční příspěvek na činnost. Na schůzi vždy včelaři
nosí měl k vyšetření na Varroa, které provádí SVS. I zde byl
na další období zvolen staronový výbor v složení př. Němec předseda, př. Bukovjan - místopředseda, př. Pilný - jednatel,
př. Zemek - pokladník, př. Kozlík, Hlavín a Převrátil - členové.
Dne 5. 2 jsme obdrželi výsledky vyšetření zimní měli, máme
jen čtyři pozitivní vzorky s 29 včelstvy. Na konci roku měl spolek 62 členů a 724 včelstev, dále dva neorganizované včelaře
se sedmi včelstvy. Josef Němec, předseda ZO ČSV Březnice
Inzerci v Třemšínských listech můžete objednávat
e-mailem na tremsin.listy@rozmitalptr.cz

Jezdecký klub MARAH
se sídlem v Předním Poříčí si dovoluje pozvat
všechny zájemce na

JARNÍ TURNUSY
PONY KROUŽKŮ.
Co se na pony kroužku naučíme,
ukážeme si nebo si vyzkoušíme?
· základy péče o poníky (čištění, manipulace s nimi),
· sedlání, uzdění, vodění poníků,
· jízdu v kroku a klusu na lonži nebo s vodičem,
· tyto dovednosti doplníme základní
teorií týkající se poníků.
Pony kroužky se budou konat v sobotu nebo v neděli:
- 1. turnus – v dubnu 2020
- 2. turnus – v květnu 2020
a jsou určeny dětem od 5 do 15 let.
Cena jednoho turnusu je 1200,-.
Více informací najdete na www.marah.cz nebo
vám je rádi poskytneme na tel.: 603 251 279
či na mailu: jk.marah@seznam.cz

reklamní agentura

pr nt cup

i

Z činnosti včelařských spolků
v mikroregionu Třemšín
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protože reklama nás baví

POTISK PŘEDMĚTŮ
hrnky, puzzle, propisky, přívěsky

POTISK TEXTILU

trička, polokošile, vesty, mikiny, polštáře

VÝROBA REKLAMY

bannery, roll upy, reklamní cedule, vlajky, polep aut

PRINT & COPY

kopírování, tisk, skenování, laminace, vazba

Řádková inzerce
q.Prodám třípatrový parní hrnec, téměř nepoužívaný,
za 200,- Kč. Dále prodám domácí pekárnu za 500,- Kč.
Kontakt: 601 355 807 – Rožmitál pod Třemšínem
q.Manželé v důchodovém věku hledají k pronájmu
starší rodinný dům v Rožmitále p. Tř. a v okolí, ideálně
se zahradou. Prosíme, nabídněte. Tel.: 728 137 845
q.Prodám elektrický vozík pro seniory značky SELVO
4800 (čtyřkolový skútr). Perfektní stav, velmi málo používaný, snadná obsluha. Cena dohodou. Tel.: 777 821 538

TISKOVINY & FOTO

vizitky, kalendáře, poukázky, fotoplátna, fotografie

PRINT CUP, Hálkova 190, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
+420 607 608 331 / www.printcup.cz / info@printcup.cz
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14. března 2020
Vás zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
s občerstvením a s možností
OBJEDNÁVEK SE SLEVOU.
PALIVA BŘEZNICE s. r. o.
Borská 473

- prodej uhlí a briket
NOVĚ
- prodej drtí, písků a kačírků

Tel.: 317 721 287, 774 417 238
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Den otevřených dveří
KDE:

KEMMLER ELECTRONIC s.r.o., Cvokařská 123, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

KDY: Čtvrtek 12.3.2020
V KOLIK: Komentované prohlídky od 8,30 a od 15,00 hodin
Areál bude zpřístupněn všem, koho zajímá naše výroba, kdo chce své rodině a
známým ukázat své pracovní prostředí, i těm, kteří naši výrobu uvidí poprvé a
chtěli by se dozvědět něco nového a třeba i být součástí naší firmy.
Představíme vám všechny prostory, které s výrobou kabelové konfekce souvisí - od
skladu, přes střihárnu, montáž až po expedici, včetně specializovaných pracovišť.
Budete si moci vyzkoušet některé pracovní operace.

Hospůdka U Pavla,

ul. Kpt. Jaroše, Rožmitál pod Třemšínem,
směr Voltuš, naproti budově Policie ČR
nabízí možnost pro pořádání ﬁremních akcí, večírků, školních srazů,
rodinných oslav či svatebních hostin. Prostor až pro 70 hostů
– možnost využití samostatného salonku.
Pivo (Svijanská 10%, Svijanský Máz 11%, Prémiový ležák „450“,
Svijanský Rytíř 12%, Svijanská Kněžna tmavá 13%, řezané,
Pilsner Urguell), teplá i studená kuchyně, večeře, chuťovky
k pivu, sladké speciality…
Nově nabízíme:
• točené pivo Pilsner Urquell
• kvalitní vína dovážená přímo z mikulovských sklepů
• dárkové vouchery v různých cenových hodnotách
Bližší informace na tel. čísle 777 821 538 nebo na
www.hospudkaupavla.cz

MLÝN BOHUTÍN
PŘIPRAVIL OD 3. DUBNA 2020

PRODEJ KUŘIC

ČERVENÁ ISABROWN a ČERNÁ MORAVIE
Stáří 11 - 12 týdnů. Začnou snášet koncem června.
Všechny kuřice jsou ošetřeny vakcinací proti Markově chorobě,
kokcidióze, pseudomoru a bronchitidě drůbeže.
Kuřice jsou odchovány na podestýlce (ne v klecích).

Objednávky zasílejte SMS
ve tvaru – jméno, barva, počet kusů nebo volejte
na mobil: 723 760 593, 737 555 513.

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996
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Společnost

BILLA

informuje, že od konce října
letošního roku otevře novou
prodejnu potravin v bývalé
prodejně Norma v ulici Pod Topoly
v Rožmitále pod Třemšínem.
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Zabraňte chladu
se sálavým teplem
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SÁLAVÉ TOPNÉ PANELY

Dubenec 115
261 01 Dubenec
Heating
Systems
tel: 775 462 636
Otevírací doba: Po-Pá 8:30-16:00

ﬁrstheatingsystems.cz
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, p. o.
Vysoká u Příbramě 69, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
samostatná účetní a rozpočtář: (úvazek 0,5 nebo DPČ), SŠ, min.
3 roky praxe na obdobné pozici, znalost účetní problematiky
ve státní správě – výhodou,
organizační pracovník a průvodce: (úvazek 0,5 nebo DPP/DPČ)
min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), ﬂexibilita,
proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost,
odpovědnost. Pozice je v případě práce na dohodu vhodná
i pro studenty (VŠ,SŠ)
pracovník úklidu a na pomocné zahradnické práce (20 h/týden,
DPP/DPČ).

PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ

Platové zařazení: smlouva - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
Nástup: ihned nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
Výběrové řízení:
bude probíhat průběžně až do obsazení dané pozice. Zájemci mohou
zaslat motivační dopis a CV na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz
(sekce „volná místa“) nebo na tel.: 724 969 741 (út - pá 10 - 15 h)
Těšíme se na nové kolegy!

BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon: 317 721 287

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů. Cena 169 - 219,- Kč/ks. Prodej:

Rožmitál pod Třemšínem - u vlak. nádraží

7. 3. a 5. 4. 2020 - 16.00 hod.
19. 3. 2020 - 18.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

VODA,TOPENÍ, PLYN
OPRAVY VODOVODNÍCH ARMATŮR, KANALIZACE,
KOTELNY, KOUPELNY, BYT. JÁDRA, PODL. TOPENÍ
PŘÍPRAVY VODOMĚRNÝCH SOUSTAV, VODNÍ FILTRY

606 260 996
koupelnyrozmital@email.cz
drevostavbyrozmital@email.cz

Zdeněk ŽIBŘID

ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv
MILADA FILIPOVSKÁ
pojišťovací
zprostředkovatel

Platba kartou možná
Těším se na vaši návštěvu.

Palackého 68, 262 42 Rožmitál p. Tř.
Tel.: 724 488 218
e-mail: milada.ﬁlipovska@kooperativa.cz;
ﬁlipovskam@seznam.cz
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JSTE V NOUZI?
Člověk zvládne v životě nejrůznější
situace, když není pyšný a nemyslí
si, že všechno zvládne sám.
Cílem k úspěchu je přiznat si,
že potřebujete pomoc!
Člověk si musí umět říct o radu.

NA PROBLÉMY
NEJSTE SAMI
Vyhledejte informační portál

www.SOSPodbrdsko.cz
případně

www.podbrdskeinfo.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

ŵşƐƚŶşĂŬēŶşƐŬƵƉŝŶĂ

PODBRDSKO

Informační portál www.SOSPodbrdsko.cz
mapuje poskytovatele sociálních služeb
působící na území Místní akční skupiny
PODBRDSKO, tedy na území Rožmitálska,
Březnicka, Hvožďanska, Milínska a v širším
regionu Příbramska.
• Kdo mi pomůže se závislostí?
• Ztratil jsem práci a živím
rodinu, co teď dělat!
• Postihla mě nemoc, psychická
či fyzická, kdo mi pomůže?
• Mám ﬁnanční problémy
a nemám kde bydlet!
• Jsem cizinec a nevím si zde rady!
• Kde se mohu najíst či přenocovat?
• Kdo mi pomůže s malým
postiženým dítětem?
• Kdo mi zajistí doprovod
a tlumočení?
• Kdo mi pomůže získat pracovní
dovednosti?
• Jak vyřeším své dluhy?
• Kdo mi pomůže vyřešit
konﬂikt a problémové vztahy?
• Někdo mi ubližuje!
• Kdo mi pomůže zajistit bezpečí
a ochranu, když je doma násilí?
• Pečuji o svého blízkého a potřebuji
nutně odpočinek, pomůžete mi?
• Kdo mi pomůže zvládnout mé
psychické problémy?
• Cítím se osamělý!

Vydala MAS PODBRDSKO, z. s. za podpory Operačního programu Zaměstnanost, z Výzvy č. 03_16_063 - Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni:
Název projektu: Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z. s.
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598
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Firma NERAK-Rožmitál spol. s r.o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

Prodej
ledvického uhlí písku a drtí
• váženo na ověřené digitální váze
• doprava zdarma
• při odběru nad 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel.
tel. 602
602 182
182491
491–- pan
Jiří Urban
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Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

• rychlá montáž bez vysklívání w
ww
• odraz škodlivé části UV záření
.pr
o-f
• velmi dobrá tvarovatelnost fólií
ol.
cz
• úspora nákladů na vytápění a klimatizaci
• ochrana proti vyblednutí interiéru
• vysoká propustnost světla a dokonalá viditelnost
• zvýšení mechanické odolnosti
• dokonalý vzhled a široký sortiment
• atest pro ČR a státy EU
• redukce ostrého slunečního světla
• vytvoření požadovaného soukromí
• změna barvy auta pomocí wrapingové fólie
• speciální 3D fólie na jednotlivé díly i celopolepy aut
• tuningové polepy aut
• ochrana laku pomocí fólie při zachování
původní barvy

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz
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50% SLEVA
NA BRÝLOVÁ SKLA
BLUECONTROL
A PRO ŘIDIČE
Akce platí od 2.3.2020 do 11.4.2020.
Jen při zakoupení kompletních brýlí.
Slevy se nesčítají.

BRÝLOVÉ ČOČKY
PRO ŘIDIČE.
www.axis-optik.cz

Axis Optik:
Březnice – Rožmitálská 143
Oblékáme Vaše oči...

PALIVA PANO
Ověření dostupnosti ZDARMA
Rychlá instalace
Individuální přístup
Monitoring sítě 24/7
Internet 24 hodin denně,
neomezeně, bez datových limitů
Možnost sledování TV přes internet
ZDARMA

instalace a pronájem koncového zařízení

ořech 1 Ledvice kátrované
ořech 2 Ledvice
kostka Ledvice
německé brikety
brikety uhelné Rekord 2“
brikety uhelné Rekord 7“
brikety dřevěné RUF - buk
ořech 1 Bílina pytlované
ořech 1 Most kátrované

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

400 Kč/q
378 Kč/q
410 Kč/q
470 Kč/q
180 Kč/bal.
85 Kč/bal.
70 Kč/bal.
140 Kč/bal.
320 Kč/q

Příkosice
písek betonový
písek maltový
drtě: 4/8
8/16
16/32/
0/32
PB lahve 10 kg

290 Kč/t
390 Kč/t
495 Kč/t
470 Kč/t
450 Kč/t
400 Kč/t
379 Kč

www.palivapano.cz

tel.: 603 812 181, 371 782 539
e-mail: ﬁrma@palivapano.cz

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

servis PC, firemní servis IT
správa počítačových sítí
(Příbramsko, Praha)
internet@ptcomp.cz

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka dubnového čísla pro příjem
inzerce bude ve středu 18. března
TŘEMŠÍNSKÉ LISTY vydává Svazek obcí mikroregionu Třemšín
(Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42) - IČ 709 194 37 Vychází jako měsíčník k prvnímu dni v měsíci. Distribuce zdarma,
k dostání také v Městském kulturním středisku na náměstí v Rožmitále nebo v prodejně Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
náměstí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod č. E
14289 - Redakční rada: starostové Svazku obcí mikroregionu Třemšín a Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz, tel.: 723 722 223. Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o. Redakce neručí za věcný obsah příspěvků.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, přesto za ně děkujeme.
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Rožmitálští skauti pozvali
hvožďanské školáky na zámek
Žáci 8. a 9. ročníku hvožďanské školy využili možnosti, kterou jim v rámci
výročí třiceti let svobody
poskytli skauti z Rožmitálu pod Třemšínem. Ti totiž
uspořádali velice užitečnou
výstavu na zámku, kde ve
třech komnatách nashromáždili různé fotografie,
dokumenty, „artefakty“, ale
i lidské osudy, nejen z Rožmitálska. Je nadmíru důležité, aby bylo připomínáno
vše, co se mohlo stát v dobách, kdy u nás vládla jedna
strana. Někteří máme totiž
tendenci vzpomínat na vše růžověji. Je to dáno tím, že jsme
byli mladší, nic nás nebolelo, a hlavně často nic netušící. Ale
příběhy v lágrech umučených, na hranicích zastřelených a
neprávem trestaných ukazují, že svoboda je opravdu ničím
nenahraditelná okolnost života. Ukázky a připomínky zločinů
totalitních režimů minulého století jsou pro nás při výchově
dětí zásadní.
Mgr. Marcel Voříšek a David Josef Trčka

Děti z rožmitálského kroužku
skládaly rybářské zkoušky

Žáci z věšínské školy jeli
na exkurzi do sklárny Rückl
Věšínští školáci se vypravili
v úterý 11. února na zajímavou exkurzi do sklárny
Rückl v Nižboru na Berounsku, která byla založena v
roce 1846 a od té doby posouvá tradiční české sklářství na novou úroveň. Rückl
snoubí vznešenou krásu
ručně foukaného a broušeného křišťálu s jedinečným
designem. Specializuje se
na čirý křišťál, ale sklárna
je proslulá také výrobou
růžového a černého křišťálu. Aby byl křišťál růžový,
přidává se erbium a na vytvoření černého křišťálu se
přidává selen. Sklo se vyrábí z minerálů, křemičitého
písku, různých chemických
látek a z recyklovaného
skla. Po teoretickém výkladu pana průvodce jsme zamířili do
výroby. Nejdříve jsme se šli podívat přímo k tavící peci. Ta má
teplotu 1500° C a hoří neustále, proto se musí každých osm
let obnovovat. Současná, nová tavicí pec se jmenuje Rüclína
a u ní skláři tvarovali roztavené sklo ve formách z dubového
či bukového dřeva. Po prohlídce jsme zamířili kolem chladící
pece do pukárny a dále pak do brusírny, kde pomocí diamantových kotoučů tvořili zruční sklářští brusiči vázy, mísy,
skleničky… Všechny rukodělné, jedinečné výrobky ze zdejší
sklárny již od konce 19. století spojuje logo sklárny - obrázek
čápa se zátkou v zobáčku. Ve sklárně vedle běžných výrobků
vznikaly například sošky Českých lvů, sklo putovalo k papeži
Janu Pavlu II., anglické královně Alžbětě II. nebo americkému
prezidentovi Billu Clintonovi.
Jana Poláková

Posluchači si užili slavné melodie

Rožmitálští rybáři rozšiřují své řady o mládežníky. Rybářský
kroužek ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem má šest nových
rybářů. V pátek 31. ledna na našem kroužku děti skládaly
rybářské zkoušky a byly úspěšné. Jsme na ně hrdí, opravdu
se učily. Vítáme je mezi námi, až si vyzvednou svou první povolenku, tak hurá k vodě. Naše ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem čítá zhruba 300 členů a z toho je 50 členů dětí, což je
úžasné. Po zkouškách jsme relaxovali a hráli naše rybářské
„Riskuj“. Děti jsme rozdělili do tří týmů a bitva znalostí mohla začít. Nejlepší tým dostal pytlík plný sladkostí. Myslím, že
motivace výhry zabrala. Jaroslava Nassová, vedoucí kroužku

Ve středu 12. února se v Podbrdském muzeu konal koncert
souboru Check Accordion Trio.
Tři mladí akordeonisté Markéta Laštovičková, Marie Čejnová
a Michal Karban, kteří studují
na Národní hudební akademii
v dánském Odense, zde připravili od 15 hodin seminář
pro žáky hudebního oboru ZUŠ J. J. Ryby, od 17 hodin pak
koncert v galerii Podbrdského muzea. V okouzlujícím podání
tří akordeonů mohlo na třicet diváků slyšet řadu slavných
melodií vážné hudby.
(pm)
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Školáci potěšili klienty Sněhurkou

Po akcemi nabitém prosinci naplánovalo Centrum Rožmitál p. Tř., poskytovatel sociálních služeb, na leden pro
své klienty klidnější program. Ale už 9.
ledna sem přijely děti ze Základní školy
z Tochovic a zahrály klientům pohádku
O Sněhurce.
„Tak jako vždy bylo představení precizně nacvičené, se spoustou vtipů a
hezkých písniček. Děti z tochovické
školy překvapí vždy hezkým nápadem
a všemu dodají šmrnc nadšením a snahou. Jejich představení se setkalo s

velkým a upřímným potleskem,“ uvedla
Markéta Michálková z Centra Rožmitál
pod Třemšínem.
Další naplánované akce byli ale v
tomto zařízení nuceni z důvodu střevních viróz zrušit nebo přesunout na
jiný termín. „Snad si zase budeme moci
brzy užívat všechny akce bez omezení.
Ještě bychom chtěli upozornit všechny,
kteří si oblíbili naši Zahradní slavnost,
že musíme z důvodu přístavby zimní zahrady tuto akci pro letošní rok zrušit,“
doplnila Markéta Michálková.
(red)

Ve hvožďanské škole
měli Srdíčkový den

Na valentýnský pátek 14. února naplánoval žákovský parlament Srdíčkový
den. Žáci diskutovali o nejpalčivějších
problémech současnosti a snažili se navrhovat jejich řešení. Na závěr se uchýlili k výrobě srdíčkové valentýnky věnované právě současnému světu – světu bez
válek, znečišťování životního prostředí,
týrání zvířat... Nezbývá než držet palce,
aby se všechna přání splnila!
(zš)

Kolokvium věnované
Karlu Gangloffovi

ZALÁNŠTÍ KROSÁCI se pilně připravují na nadcházející sezonu. Scházejí
se každé pondělí v hasičském klubu v Zalánech a pod vedením cvičitelky
Petry pracují na fyzičce.
Foto: archiv AMK Zalány

Hvožďanské děti si užívaly masopust

V závěru ledna prožili hvožďanští školkáčci a mladší školáci krásné tvořivé
dopoledne. Na výlet je pozval řezník Krkovička do Čechovy stodoly. Masopust,
lidové zvyky a tradice - to všechno jim
ukázal a moc hezky vyprávěl, takže se
dozvěděli spoustu nových věcí. Kdo

chtěl, mohl si vyrobit pěknou masku
nebo vybarvit dřevěné zvířátko. „Na rozloučenou jsme dostali vzácné semínko
Jitrnicovníku. V Čechově stodole se
nám moc líbilo a těšíme se na další návštěvu,“ doplnila za celou výpravu učitelka z mateřské školy Marie Levá. (r)

Na závěr výstavy věnované lesmistru
a vynálezci Karlu Gangloffovi připravilo rožmitálské Podbrdské muzeum ve
spolupráci s Etnologickým ústavem AV
ČR odborné kolokvium věnované této
zajímavé osobnosti. Před třicetičlenným publikem své příspěvky přednesli
například Ing. Josef Hrdina, Ing. Klára
Salzmann, Ph.D., PhDr. Jiří Woitsch,
Ph.D., RNDr. Pavel Leischner, Mgr.
Martin Holota, kurátor výstavy Mgr.
Rudolf Šimek a další. Účastníci tak
mohli poznat Karla Gangloffa z pohledu
historie, etnologie, lesnictví, krajinné
architektury či matematiky.
(pm)

