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D,tisiužívalyzimní
radovánkynasn,hu

Díky bohaté lednové sn,hové nadílce si P!EDVÁNOČNÍ CESTA rožmitálských skautG za betlémským sv,tlem vedla
d,ti v regionu užily dosytosti zimníchp?esnádhernouKoukalovuhoruaždoZdic.ApotéivRožmitále.tosv,tlove
radovánek.Stejn,tomubyloivdružin, tm,svítiloatmajejnepohltila..“Fotoatext:MagdaŠebková-Tula
v,šínskézákladníškoly.
(red)

Hv,zdoukoncertu
bylaJulieSv,cená

ŠKOLÁCIZHVOŽANvyrazilisesvýmiinstruktorypovánoníchprázdninách
užtradin,našumavskýZadovaužilisinalyžíchparádnísn,hovépodmínky.
O krásný hudební zážitek se v Rožmi
Vícesedoteteuvnit?T?emšínskýchlistG.Foto:archivškoly
tálepostaralavp?edveerŠt,dréhodne
houslistka Julie Sv,cená, která byla
hlavní hv,zdou vánoního koncertu ve
spoleenském centru. Tentokrát muse
la zastoupit svého otce Jaroslava
Sv,
Krásný
den se známými kutily Patem
ceného, který nemohl kvGli nemoci na a Matem si užily 16. prosince d,ti ve
koncertu bohužel zahrát. Jako malou Spoleenském centru v Rožmitále pod
satisfakci poslal svým v,rným poslu
T?emšínem.VrámciprogramuNed,les
chaGm dárek v podob, cédéka. Na
PatemaMatemsimohlyvymalovatspe
jeho koncerty jsou vždy 23. prosince v ciálníomalovánky,vyfotitsestouto
- po
Rožmitále lidé už léta zvyklí. Dcera Ju vedenou dvojicí ve fotokoutku profesio
lievystoupilavespoleenskémcentru
s fotografkyEvyBahenskéahlavn,
nální
p?edním eským klavíristou Václavem se v kin, podívaly na dva nové, skv,lé
Máchou.
(fž)
filmy – Pat a Mat znovu v akci a Pat a
Mat:Zimníradovánky.Malínávšt,vníci
srodiim,lidostatekasunamalování,
Uzáv,rkab?eznového
focenía?ád,níat?etíadventníned,lisi
íslabudevpond,lí
díky M,stu Rožmitál pod T?emšínem a
významné podpo?e filmové distribuní
18. února
spolenostiBioscopp?íjemn,užili.
(fž)

Ned,lesPatemaMatemvRožmitále
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Projekt„Vánoce“veSpeciálníškole

RysRýšap?ijelzad,tmi
dorožmitálskéškoly

Tradiní p?edvánoní akcí Speciální školy v Rožmitále p. T?.
bylo op,t projektové vyuování, které vždy p?iblíží vánoní
svátkyzn,kolikastran.Letosjsmev,novaliprojektudvadny.
Prvnídenjsmenejd?íveukázaliVánocevoblíbenémsv,tle
- plVe tvrtek 17. ledna m,ly
némpohádekanavštívilijsmefilmovép?edstaveníČertíbrkod,ti ze Základní školy Ja a poté jsme navštívili farní kostel Povýšení sv. K?íže. Zde se kuba Jana Ryby v Rožmi
tále p. T?., ale i jejich ro
námochotn,v,novalipanHubertHoyeraMgr.IvanaHoyero die
mož
nost
seznámit
se
vá.D,tisisezájmemvyslechlypoutavépovídáníoČeskémši
vrámciprojektuMeetlynx
vánoní,ovýznamusvátkGajejichtradicích.Vzáv,rusivy sosmim,sínímrysímko
slechly hru na unikátní varhany z roku 1750, m,ly možnost
si je z blízka prohlédnout a jeden žák si hru sám vyzkoušel. courkem Rýšou. Všichni
zájemci si užili zajímavé
D,kujeme! Druhý den byl pojat více pracovn,, d,ti ve sku pinách p?ipravovaly vánoní cukroví na pátení posezení a povídání o rysech a šel máchvBrdechaČeskérevyráb,ly krásné svícny, které si každý žák školy odnesl ke
(zš)
št,droveernímustolu.
Mgr.PavelBártl,"editelškoly publice.

Denvnejorigináln,jšípokrývce
hlavyvrožmitálskéškole

Žákovský parlament Základní školy Jakuba Jana Ryby po
?ádal18.lednaDenvnejorigináln,jšípokrývcehlavy.N,kte ?í spolužáci byli opravdu velmi kreativní a dost odvážní. Na
hlaváchjsmevid,linejenzajímavékloboukyaepice,ale
- do
konceiplatovajecidortíknatalí?i.Vevelkét,locvin,jsme
si op,t ud,lali p?ehlídku, zatanili a rozdali sladkou- odm,
nu. Jménem žákovského parlamentu d,kujeme za podporu
akce.
Tereza Drechslerová

Mlékoamy2018veHvožanech
Listopadový týden
s Lakteou se hvožanskéškolevelice
poda?ilaocenilato
i odborná komise.
Naše prezentace
v sout,ži „Mléko
a my 2018“ je tak
zaujala, že jsme se
umístili mezi dese
ti nejlepšími v celé
republice. Cena,
kterou jsme obdr
želi, nebyla také
malá – špikový
mixér, varná konvice, sedm stojanG na t?íd,ní odpadG, pro
každého žáka notýsek a kapesníky, poukázky na zboží v
hodnot,K.20 Naukázkujednéástiprezentace,úžasný
krátkýfilm,vytvo?enýchlapcizroníku,
8.
semGžetepodívat
na našich webových stránkách www.zsmshvozdany.cz, v od
díleProjekty–Mlékodoškol.
ZŠaMŠHvožany

Tabletyvev,šínskéškolnídružin,
Školní družina p?i
ZŠaMŠV,šínmák
dispozici 10 table
tG.D,tijeuvítalys
nadšením. Zájmo vé, vzd,lávací i od poinkové innosti
se tak staly atrak
tivn,jšími a pouta
v,jšími. Rozhodn,
není naším cílem
navyšovat as, který v souasnosti
d,ti tráví s rGznými médii ve sv,t, odtrženém od reality. Na
internetovýchstránkáchpeliv,vybírámevhodnéinformace,
dokážemevyhledatúdajepot?ebnékp?íprav,navyuováníi
k rozší?ení našich zájmG. Výb,r hudby také o našich d,tech
n,co vypovídá. Samoz?ejm,, že nejžádan,jší aktivitou jsou
hry,alezt,chpreferujemeoddechové,logickénebotaktické.
Doufáme, že nám tablety budou dlouho sloužit a najdeme
dalšímožnostiprácesnimi.
Jana Štadlerová
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RožmitálpodT?emšínem
SLOVOSTAROSTY

Ú?edníhodinynotá?ky
MarieTrkovévúnoru

Váženíspoluobané,
zvít,zil rozum a sazba
Notá?ka Mgr. Marie Trková bude na
zastupitelstvo m,sta projednalo
amá v dohledné
DPH se
M,stskémú?aduvRožmitálepodT?em schválilo poslední korekci rozpotu
dob, snížit z 15 % na
šínemú?adovatvednecha
6. února
20.
m,sta za rok 2018 a zárove8 schválilo
10 %. Nep?edpokládávždy od 13 hodin. Na schGzce je možné
rozpoetnarok2019.
me, že bychom naši
3
se p?edem domluvit telefonicky na ísleDorokuvstupovalo
2018
m,stosezG
cenu 57,0 K/1 m
3186205nebo74190.
(red)
statkemzrokuve
2017 výši19.760
pitné a splaškové vody
K, ostatní p?íjmy dosáhly hodnoty m,nili. „Zisk“ 2,7 K/
12.0873 K. Pro rok 2019 si za
1m 3 pot?ebujeme,abyZm,nyvordinaci
choval rozpoet m,sta zGstatek ve výši chom elili finanní analýze, která nás
praktickéholéka?e 19.640 K, když výdaje roku 2018
tvrd, kontroluje, zda navyšujeme- po
byly
K.
0
4
3
9
.
2
1
M,
sto
tedy
hospo
stupn, cenu této komodity – když jsme
Ordinaci praktického léka?e MUDr.
da?ilo s tém,? vyrovnaným rozpotem,
na vodovodní a kanalizaní sít, využili
Zde8
ka
Nevrkly
v
Rož
mitále
pod
T?em
OrdinacipodoktoruNevrklovi
pebírá
kdy výdaje
p?evýšily p?íjmy o 106 tis.
desítky milionG státních i evropských
šínem p?evzala v lednu spolenost VšeK
necelý
(
ch
setin
9
procenta)
v
,
celkové
společ
nost
Všeobecný
praktický
léka
dotací.
obecný praktický léka?. Ordinace se po
hodnot,
0
9
5
8
.
4
1
K
v.
(
rozpoto
b) Dopravní obslužnost stále ?ešíme
rekonstrukci otevírá od 1. února. No
výchrezerv).
tak, aby její rozsah i cena byly zacho
vý
m
léka?em
zde
bude
MUDr.
Igor
Gur
Ordinacipraktickéholéka9e
MUDr.
Zdeka
Nevrkly
Rožmitále
v
pod
T9vány.
emšínemp9evzala
Pro
tento
rok,
který
bude
ješ
t,
ná
jev, zkušený léka? s dlouholetou praxí,
í, dosahuje rozpoet
m,sta
výše
v lednu
společ
nostVšeobecný
léka9
.Ordinace
seTKO
po
rekonstrukci
c)Svoz
nám
spolupracujícífirma oteví
který
má bohaté
zkušenosti
ze svých ron,jšpraktický
143.5670 K. Pot?eby
sta jsou
ila z titulu,nárGstu
mezd ?idiG a
února.
N
ovýmléka9
em
zde bude MUDr.
Igor m,Gurjev,
zkušenýléka9zdraž
s dlouholetou
praxí
pozic
anesteziologa,
intenzivisty
- a tera
stále
veliké
a
z
toho
také
vyplý
vá,
e
ž
cen
nafty.
Ceny
nem,
níme,
zachováme.
peuta
na vý
ch klinikách
v ČR
který
máznamný
bohaté
zkušenosti
hpGjde
pozic
zesvýc
intenzivisty
na
oanesteziologa,
tzv. nevyrovnaný
rozpoet, kdya terapeuta
d)Výrobaa
prodejtepla–díkyvasnéi v zahranií. V ordinaci se budou parozpotované
pot?ebné
(
vý
daje)
budeme
významných
klinikách
v
Č
R
i
v
zahranič
í.
V
ordinaci
se
budou
pacienti
setkávat
ise
muzasmluvn,nícen
plynunar.a
2019
cienti setkávat i se zkušeným léka?em
muset
sanovat
ástí
rozpotové
rezervy
0
2
se
už
ivatelé
nemusí
bátna
zdražení,
zkušeným
léka9Masný
em
MUDr.
Stanislavem
Masným
.Vyplývátoz informacízve9ejnných
MUDr.
Stanislavem
m. Vyplý
vá
v hodnot, cca 10 mil. K (žádný úv,r,
naopakin,jakávratkabude.Conasta
to
z informacístránkách
zve?ejn,ných na
webo-https://vseobecnylekar.cz.
webových
společ
nosti
Zdravotní
sestrou
z$stává
Radka
ádné
ž
cizí
zdroje,
jen
využ
ití
1
5
%
zG
ne
po
roce
t,
,
0
2
ko
ž
p?edpokládat.
vých stránkách spolenosti https:/
statku z r. 2018). Samoz?ejm, hodn,
Srnková.
e)StravovánícizíchstrávníkGveškol
vseobecnylekar.
cz. Zdravotní sestrou
závisí
na
tom,
jak
budeme
úsp,
ní
š
v
zís
ní
jídeln,
.
Tady
je
to
horš
í.
Zde
se
pro
zGstává Radka Srnková. Spolenost
kávání
dotací.
Tato
nároná
innost
je
mítá
navý
ení
š
cen
surovin,
el.
energie
i
dále
na svém
webudále
uvedla,
že svém
ordinace
Společ
nost
na
webuuvedla,žeordinace
bude vybavena moderními
p9ístroji.
9ímo stále
P
- it,
j
tolik
pot?ebné
(ale
nedostaten
budevybavenamodernímip?ístroji.- P?í administrativn, i právn, stále slož
ší.Nynív–krátkosti
conásna
ekáv
tomto
v vambulanci
být
k dispozici
INR
pro pacienty
warfarinu,
CRP
- mezd.
proProto
okamžmusíme
ité s plat navýšení
mo
ambulanci má býtmá
k dispozici
INR
roce.
Nebudou
to
ádná
ž
rGž
ová
opat?e
ností
od
.
1
3
9
1
0
2
upravit
ceny
ob,dG
zántlivých
parametr$,
EKG - prom9enísrdečníaktivity.
–zjištní
pro pacienty
na warfarinu,
CRP - pro
ní,alevývojcenpotravin,surovin,ener
procizístrávníkyna7,-Kzaob,dyv
okamžité zjišt,ní zán,tlivých paramet
gií, mezd (a zaplaEbGh i dGchodG) nám
jídeln,ana72,-Kzaob,dyodnesené.
rG, EKG - pro m,?ení srdení aktivity.
moc
ancí
š
nedává.
f) O nájemném v obecních bytech až
Společ
nost
spolupracuje
se
všemi
zdravotními
pojiš"ovnami
.
Spolenost spolupracuje se všemi zdra
a)
Vodné,
stoné
–
konen,
trochu
p?íš
t,.
Ing.JosefVondrášek
votnímipojišEovnami.

Nové
ordinač
hodiny
platnéod1.209 :
Nové
ordinaníní
hodiny
platné
od 1. února 2019

akutníaobje
dnaní
Po 8 – 12
t
Ú
8 – 12
a31
– 61
St 8 – 12
t
Č
8 – 14
Pá 8 – 14

prozvané
13
– 16
16
– 18
13
– 16

AlejJohankyzRožmitálujet?etí

AlejJohankyzRožmitáluseumístilana
t?etím míst, v anket, Alej roku 2018,
kterou po?ádala nezisková organizace
Arnika. Bronzovou p?íku získala mezi
92 stromo?adími v celé republice. Ve
St?edoeském kraji krásná rožmitálská
alej mezi trnácti p?ihlášenými stro
mo?adími jednoznan, zvít,zila. Všem,
kte?í pro Alej Johanky z Rožmitálu v
To(}vBankovní
W
æ útyM,sta
anket, hlasovali, pat?í velký dík, stejn,
RožW
mitál
podT?emšínem
E ru]o
praktik.rozmital@vseobecnylekar.cz
jako rožmitálskému patriotovi a majite
na zaátku aleje sedával na lavice- spi
li Cvoka?ského muzea PhDr. Jind?ichu sovatel R. R. Hofmeister a sp?ádal d,je
191909021/0300-platbyzaTKO,
Jiráskovi,kterýalejdoanketyp?ihlásil.
svých prav,kých románG. V souasné
poplatekzepsa,správnípoplatky
V nominaci uvedl: „Je to po staletí -nej
dob, je v aleji tém,? stovka sto šedesát
82481118/0300-platby
kratš
í
spojnice
mezi
m,
stem
se
zámkem
let starých olší a jasanG a t?icítka p?ed
zavodnéastoné,zainzerci
LvG
z
Rož
mitálu
a
Starý
m
Rož
mitálem
párletyvysazenýchnovýchstromkG.“
vT?emšínskýchlistech
a jeho farním kostelem. Dnes je cílem Absolutním vít,zem osmého roníku
procházek pro desítky lidí, kte?í erpajíankety se stala nov, vysázená t?itvr
energii ze vzrostlých stromG. Alejí- kdyt,kilometrová dubová Alej p?átelství na
si chodíval tém,? denn, kantor a autorjeze?eMedarduSokolova.Získalap?íze8
slavné České mše vánoní Jakub Jan
hlasujících.
1592
AlejJohankyzRožmi
vRožmitálep.T?.aosadách
táluzískalahlasG.
739
Hlasováníprobí hlaste,prosím,natelefonnííslo Ryba, když sp,chal od školních dítek k
varhanám na kostelním kGru. Pod pahalodvam,síceabyloukonenoledna
4.
318 665 339
mátnou, 250 let starou hraniní lípou
2019.
(red)

Poruchyrozhlasu
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Výpisusnesení

svazem, z. s., místní organizace Rožmitál pod T?emšínem za
2
kupnícenuvevýši20,-K/m
,tj.634.10,-K.
58/12/2018 Zastupitelstvom,staschvalujevýkuppozemku
parc. . 149 ostatní plocha, neplodná pGda o vým,?e 7160
zezasedáníZastupitelstvam,sta m 2 k.ú.Strýkovy,obecRožmitálpodT?emšínemzvlastnictví
paníM.H.dovlastnictvíM,staRožmitálupodT?emšínemza
Rožmitálup.T?.zedne19.208
kupnícenuvevýši30.,-Kuhrazení
+
nákladGspojených
sp?evodemm,stem.
48/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje, v souladu s §
59/12/2018Zastupitelstvopoprojednání:
84 zákona . 128/0 Sb. o obcích, rozpotovou zm,nu .
a) Bere na v,domí informaci o celkovém potu 7 podn,tG ke
4prorok2018.
zpracovánízm,ny.3územníhoplánu.
49/12/2018Zastupitelstvom,staschvaluje,vsouladusodst.
b)Rozhodujepodle§4stavebníhozákonaopo?ízenízm,ny
zák.
13 § ) Sb.
250/ . orozpotovýchpravidlechúzem
.3územníhoplánuRožmitálpodT?emšínemnažádost.
ních rozpotG, rozpotové provizorium na m,síc leden 2019.
c) Uruje po?ízením dle p?edložené Smlouvy o dílo Ing. Miro 50/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje rozpoet
Svaz
slavaSládka,Písek,Kocínova197,IČ:12376.
kuobcímikroregionT?emšínnar.2019.
d) Uruje zastupitele dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zá 51/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje v souladu s §
kona pro spolupráci s po?izovatelem zm,ny . 3 územního
71 zákona . 128/0 Sb. o obcích mimo?ádnou odm,nu
plánuIng.arch.JanaPeštu.
starostovi za r. 2018 v navržené výši za úsp,šné dokonení
60/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje podání
- žádos
významných investiních akcí v r. 2018 - víceúelové h?išt,
ti o poskytnutí dotace na výstavbu místní komunikace Na
u základní školy, celková oprava centrální kotelny, výstavba
ChmelnicivrámcivýzvyMinisterstvapromístnírozvoj.
skateparkuveStarémRožmitále,rekonstrukcenádvo?í
- hasi
61/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje podání žádost
árny, zateplení bytových domG na Tržišti, oprava h?bitovní
o poskytnutí dotace na rekonstrukci a modernizaci
- školn
zdiamárnice,azazískánídotacínaakcenákup
kompostérG,
ho h?išt, na míst, souasné nevyhovující asfaltové plochy v
revitalizaceve?ejnézelen,,opravalesnícesty,naunástezka
areálu Základní školy v rámci výzvy Ministerstva pro místní
nad kasárny, rekonstrukce nádvo?í hasiárny, dopravní au
rozvoj.
tomobil pro SDH, oprava hasiské zbrojnice P8ovice, oprava
62/12/2018Zastupitelstvom,stazvolilop?edsedou
- osad
hasiskézbrojniceNesvaily,opravah?bitovnízdiamárnice,
ho výboru v Hutích pod T?emšínem p. Karla Sadílka a leny
zatepleníbytovýchdomGnaTržišti.
osadního výboru JUDr. Josefa Kaisera, p. Jaroslava Hesse,
52/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje v souladu s §
Mgr.LenkuRážovouap.JosefaDražana.
odst.
84,
písm.
2,
p)zákonaSb.
128/0 . oobcíchuzav?e
63/12/2018 Zastupitelstvo m,sta zvolilo p?edsedkyní
- osa
ní dohody o pracovní innosti s panem Miloslavem Marouš
ního výboru v Nesvailech paní Moniku Dupákovou a leny
kemnavýkonfunkceodbornéholesníhohospodá?e.Smlouva
osadníhovýborupíTerezuBendovouap.RomanaŠedivého.
bude uzav?ena na dobu uritou od 20. 12. 2018 do 30. 9.
64/12/2018Zastupitelstvom,stazvolilop?edsedou
- osad
20.
hovýboruveStarémRožmitálepaníLenkuVa8kovoualeny
53/12/2018Zastupitelstvom,staRožmitálupodT?emšínem
osadníhovýboruBc.PetruMorovou,p.PavlaNad,p.
, Davida
schvaluje v souladu § 84 odst. 2 písm. e) ve spojení s usta JosefaTrkuapíLuciiVeselou.
novením § 41 odst. 2 zákona o obcích zrušení Dobrovolného
65/12/2018 Zastupitelstvo m,sta zvolilo p?edsedou
osa
svazkuobcíRožmitálskéúdolí,IČ0642378,slikvidací.
ního výboru ve Strýkovech pana Martina Šlambora a leny
54/12/2018Zastupitelstvom,staschvalujezvoleníp?ísedící
osadního výboru p. Luka Novotného, pí Marii Šedivou, p.
Okresního soudu v P?íbrami, paní Marty Válové, pro volební
VáclavaŠedivéhoapíVladimíruLoukovou.
období2018–20.
66/12/2018Zastupitelstvom,stazvolilop?edsedou
- osad
55/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje odprodej ásti
hovýboruveVoltušiIng.RudolfaMareše,PhD.alenyosad
pozemkuparc.dle
1380/7,.
geometrickéhoplánu184-.
níhovýboruMgr.EvuŠt,pánovou,p.MartinaBerana,p.Lu
12/08, nov, oznaena parc. . 1380/2 trvalý travní po
kášeKlauseaMgr.DavidaFischera.
2
rost o vým,?e 2 m
v k.ú. a obci Rožmitál pod T?emšínem
67/12/2018 Zastupitelstvo m,sta zvolilo p?edsedkyní
- osa
2
manželGm A. a J. P. za kupní cenu ve výši 40,-K/m
, tj.
ního výboru v Zalánech paní Martinu Brettlovou a leny
8.0,-K+DPH+nákladyspojenésprodejem.
osadníhovýboruMgr.FrantiškaŽána,p.VáclavaBrauna,p.
56/12/2018 Zastupitelstvo m,sta schvaluje odprodej
po
FrantiškaOttuapíLuciiPlickovou.
zemku parc. . 932 ostatní plocha, neplodná pGda o vým,?e
68/12/2018 Zastupitelstvo m,sta zvolilo p?edsedkyní
- osa
2
1684 m
a pozemku parc. . 934 ostatní plocha, ostatní ko
ního výboru v P8ovicích paní Marii Levou a leny osadního
2
munikace o vým,?e 30 m
v k.ú. Nesvaily pod T?emšínem,
výborup.KarlaŠkvora,Bc.VlastimilaJanouška,p.Michala
obec Rožmitál pod T?emšínem paní D. M. za kupní cenu ve
SlezákaapíŠárkuP,nikovou.
2
výši 30,-K/m
, tj. 604.2,-K + DPH + náklady spojené s
69/12/2018Zastupitelstvom,starozhodlovsouladus84, §
prodejem.
odst. 2, písm. s) zákona o obcích, p?id,lit název ulice „Slu
57/12/2018Zastupitelstvom,staschvalujeuzav?ení
azn,
nená“ v ásti obce Rožmitál pod T?emšínem, v lokalit, nové
ní budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. .
zástavbydlep?iloženéhosituaníhovýkresu(parc.128/.
2
504/17 orná pGda o vým,?e 2469 m
, parc. . 503/2 orná
vk.ú.RožmitálpodT?emšínem).
2
pGda o vým,?e 146 m
, parc. . 503/21 orná pGda o vým,?e
2
2
2603 m
, parc. . 503/2 orná pGda o vým,?e 32 m
a
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva m,sta jsou-upra
2
parc.orná
503/2.
pGdaovým,?em
1367
vševk.ú.Starý
vena v souladu s platným zn,ním zákona . 10/2 Sb. o
Rožmitál,obecRožmitálpodT?emšínemsČeskýmrybá?ským
ochran,osobníchúdajG.

NabídkapromajitelerekreaníchobjektGvRožmitálep.T?.aosadách

M,stoRožmitálpodT?emšínemnabízímajitelGmrekreaníchobjektGvRožmitálepodT?emšínemap?íslušnýchosadách,
tedyveStarémRožmitále,P8ovicích,Skuhrov,Strý
,
kovech,veVoltušiavZalánech,možnostzasíláníT?emšínskýchlistG
zdarma.P?estožezdenežijetetrvale,záležínámnatom,abystem,livždyaktuálníinformacezmíst,kdemátesvojinemo
vitost,kdeaktivn,trávítesvGjvolnýasakamserádivracíte.MGžetesivybrat,zdachceteT?emšínskélistydostávat
schránkyuvašehorekreaníhoobjektunebop?ímonaadresuvašehotrvaléhobydlišt,V. p?ípad,zájmuozasíláníT?em šínskýchlistGstaízavolatnatelefonnííslo723neboposlate-mailnaadresutremsin.listy@rozmitalptr.cz.

T?emšínskélisty-únor2019

5

Kalendá?kulturníchasportovníchakcí
RožmitálpodT?emšínem
2. 2.SbordobrovolnýchhasiGRožmi tálpodT?emšínemzveod14hodindo
spoleenskéhocentrad,
na
tskýkar neval
.Od20hodinsepakbudekonat
tradiní
pleshasi*.Hrátbudekapela
Sekvenceap?ipravenabudebohatá
tombola.Vstupnéje10korun.
5. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
promítneod20:americký
dobrodružnýfilmBumblebee
.Vstupnéje
120
korun.
7. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
promítneod9:30
pásmopohádekA
bylazima ,urenépromate?skéškoly
ad,ti,kteréjsoudomasmaminkami.
Vstupnéje15korun.

promítneod20hodin novýeskýfilm
režiséraJi?íhoMádlaNast?eše .
Vstupnéje10korun.

abohatátombola.

26. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
promítneod20hodin americkýthrillerSklen,ný .Vstupnéje10korun.

3. 3.ObcíBezd,kovprojde masopust
nípr*vod .Zahájenbudev1:0u
hasiskézbrojnice,srazmasekjeo- ho
dinud?ívetamtéž.B,hemprGvoduapo
jehoskoneníbudektanci,poslechua
dobrénálad,vyhrávatToulavákapela.

23. 2.VhostinciUBartG8kGsebude
konatod14:0
d,tskýmaškarníbál
.
D,tisemohout,šitnamnohosout,ží,
23. 2.Vrožmitálskémspoleenském
centrusebudekonat
koncertRocke?i sladkosti,hudbuazábavuplnoukon
proDominika .P?irockovémkoncert,
fetGabalónkG.B,hembálusemohou
vystoupíkapelaGentiana,Madridea d,titakézapojitdovelkésout,žeNaše
d,timajítalentap?ipravitsivystoupe
TheMetuzalém.Zaátekjeve20hodin.
ní.Všechnyd,ti,kterésebudouchtít
Vstupnéjenamíst,20korun,nebo
150korunvp?edprodejinatelefonním sout,žezúastnit,jet?ebanahlásitdo
ísle728106.Akcesekonáza
20.únoranaíslo721380.
p?isp,níapodporym,staRožmitálpod
Bezd,kov
T?emšínem.

28. 2.Rožmitálskáknihovnazvena
cestopisnoubesedusnázvemBali
–perlaIndonésie
.Besedazaínáv
17:30.Cestovatelésesnávšt,vníky
pod,líospoustuzážitkGafotografií.

9. 2.Tradiní plesSborudobrovol
nýchhasi*StarýRožmitál
sebude
konatod20:vrožmitálskémspo
Vranovice
leenskémcentru.Ktanciaposlechu
23. 2.VhostinciUMazancGveVra budehrátskupinaSignál.P?ipravena
Hvožany
novicíchsebudekonatod15hodin
budebohatátombolaap?edpGlnoní
9. 2.SpolekrodiGap?áteld,típ?iZŠ
d,tskýmaškarníkarneval .Vstupné
p?ekvapení.Vstupnéje10K.
aMŠHvožanypo?ádávehvožan
jedobrovolné.
10. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
skémkulturnímdom, tradiníRodipromítneod15hodinprovelkýúsp,ch
ovskýples .Ktanciaposlechubude
Vševily
jižpot?etíhudební
životopisnýfilm
hrátskupinaKudrnái.Vstupnéje10
BohemianRhapsody ,kterýpopisuje korun,pleszaínáve20:3.P?ipravena
2. 3.VeVševilechsebudekonat
tra
hudebnídráhuijedinenouživotnía jebohatátombola.Vstupenkyvp?ed
dinímasopust .Srazmasekje
um,leckoujízduFreddiehoMercuryho. prodejistojí80korun.
v10:45ukapliky.
Vstupnéje120korun.
23. 2.Kulturníkomisep?iOZHvoža
Sedlice
12. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
nyzvena D,tskýmaškarníbál
,který
promítneod20hodinfrancouzskou
9. 2.SDHSedlicevespoluprácisobcí
seuskuteníod14:0vKulturním
komediiUtopse,neboplav.Vstupné
dom,Hvožany.Naprogramuodpoled
Sedlicepo?ádáod14hodinvHospGdce
je10korun.
PodHGrkou d,tskýkarnevalaod20
nejetombola,sout,že,hudba,tanec,
hodinsebudekonat
hasiskýples .K
vyhlášenínejhezíchmasek,d,tský
13. 2.Rožmitálskáknihovnazve
tanciaposlechubudehrátkapela
- Ná
koutekpromr8ouseaprodejoberst
na cestopisnoubesedusLiborem
hodnáhudebnísešlost.Vstupnéje10
vení.
Draho8ovským ,snímžsetentokrát
korun,p?ipravenajebohatátombola.
mohouzájemcivypravitdoAlbánie.
2. 3.ObecHvožanyvespoluprácise
Besedazanev18hodin,vstupnéje
23. 2.SDHSedlicevespoluprácisobcí
SpolkemBenešezBlíživy,SDHHvož
dobrovolné.
Sedlicepo?ádáod20hodinvHospGdce
anyaSDHVacíkovzvouod14:0na
Hudebníodpolednenejenproženy,
PodHGrkou maškarníples .Ktanci
15. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
aposlechuzahrajeskupinaHraky.
kterésekonáup?íležitostiMezinárod
promítneod20:
novoueskouko Tradin,prob,hnevyhodnocenít?ínej
níhodnežen.Ktanciaposlechubude
mediiŽenyvb,hu
seZlatouAdamov
lepšíchmasek.Vstupnéje10korun.
skou,TerezouKostkovouaVeronikou hrátToulavákapelaPepyJanouška.
Kuba?ovouvhlavníchrolích.Vstupné Vstupnémajíženyzdarma,proostatní 2. 3.ObcemiSedliceaHod,myšlpro jevstupnédobrovolné.
je130korun.
jde
masopustnípr*vod.Srazúast níkGbudeve14:0p?edhasiárnou
16. 2.TJSpartakRožmitálpodT?em Bubovice
vHod,myšli.Proúastníkybudou
šínemzvenatradiní,už
dvanáctý
p?ipravenymaskyvpGjovn,zdarma.
Fotbalovýples
.Konáse16.únoraod
9. 2.SbordobrovolnýchhasiGBu20:vrožmitálskémspoleenském
bovicezveod20hodinna tradiní
V,šín
centru.Ktanciaposlechubudehrát hasiskýbál .Ktanciaposlechubude
skupinaHraky.Vstupenkyjsouk
hrátTalisman.Nanávšt,vníkyplesu
23. 2.SDHV,šínpo?ádáod20hodin
dispozicivp?edprodejivpivniciKoruna
ekábohatátombola.
vev,šínskéPa8ákovn,
hasiskýbál .
vRožmitálepodT?emšínem.P?ipravena
HrátbudeskupinaKudrnái,vstupbudebohatátombola.
Hudice
néje10korunaorganizáto?islibují
19. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
bohatoutombolu.
16. 2.SbordobrovolnýchhasiG
promítneod20:
americkédrama
Hudicesrden,zvenaplesdopo 2. 3.SDHV,šínaTJSpartaV,šín
BeautifulBoy
.Vstupnéje10korun.
hostinstvíUBartG8kG.
Pleszaneve
zvounamasopustníprGvodobcí.PrG 22. 2.KinoRožmitálpodT?emšínem
20:.Návšt,vníkyekáskv,láhudba
vodzaneve12:0.

Nenašlijstenatomtomíst,svojikulturníisportovníakci?Pokudn,jakoupo?ádáte,informujtenásoní.
Staízaslatplakátnebozprávuoakcinae-mailtremsin.listy@rozmitalptr.cz.
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Mate?skécentrumRozmarýnek

CoplánujeMístníaknískupina
Podbrdskonarok2019

Otevírací doba je od pond,lí do pátku od 8:30 do 1:30 ho
Zam,stnancikancelá?eMAS
din, ve tvrtek ješt, od 14:30 do 17:30 hodin. Po?ádáme také
nepravidelné víkendové akce. Vstupné pro leny je 30 a pro srden, d,kují za finanní i
morální podporu všem le neleny 40 K, první návšt,va je zdarma. Možnost zakoupení
nGm MAS Podbrdsko, kte lenství! Členský p?ísp,vek na pGl roku je 150 a na rok 250
rými jsou zástupci 15 obcí
korun.Možnostzakoupenípermanentky,možnostuspo?ádání
z území 37 obcí Milínska, B?eznicka, Hvožanska a Rožmi
narozeninové oslavy. Více informací na www.mcrozmarynektálska, dále zástupci dobrovolných svazkG obcí, neziskové
cz.webnode.cz.
ho a soukromého sektoru, škol a ve?ejnosti. Vážíme si naší
Nabízíme vám:
Hernu plnou hraek, malé venkovní h?išt,,
tvo?ivé, vzd,lávací, hudební programy pro d,ti od batolecíhospolupráce a v,?íme v další aktivní spolenou práci pro náš
v,ku.Proširokouve?ejnostorganizujemep?ednášky,zážitkové region.
seminá?e,spolenévýletyajednorázovéakce.VMCjeinternet A samoz?ejm, v,?íme ve spolený cíl 37 obcí z území MAS
Podbrdsko-spolen,pomocip?isp,tkdobrémužitívnašem
zdarma,možnostzapGjeníodbornéliteratury,atakéuební
krásnémkraji.
hosystémuLOGICOPRIMO,PICCOLO,BAMBINOLÜK.
Dovolujeme si touto cestou oslovit vás, všechny obyvate
Pravidelnéakce:
le našeho regionu, abyste se zajímali o innost místní akní
Pond,lí: Zpívánky(zpívámeshudebníminástroji)od10:3
skupiny.Podporujteobceamístníneziskovéasoukromésub
Úterý: Čteníprohodnéd,tiky-teníaprohlíženíknížekpro
jekty, aby Výzev MAS využívaly. Místní akní skupina Pod
nejmenšíod10:3
brdskoplánujevroce2019vyhlásittytovýzvykp?edkládání
St?eda:Poznáváme sv,t (uební systémy pro d,ti od 2 let) od
žádostíodotace:
9:30;Nepravideln,p?ednáškypromaminkyod10:3
Čtvrtek:Veršovanérozcvikyproklukyaholiky(cvienípro
PROGRAMROZVOJEVENKOVA
maléd,tiky)od9:30;Sv,tbarviek(malování+výtvarnáin
Vý3. zva–p?íjemžádostído2019 2. 2.
alokace
7.0
nostpronejmenší)odVý10:3; tvarnádílnaprod,tiamamin
K.Krom,podporypodnikatelGazem,d,lcGsiiobcezúzemí
ky-od14:30do17:30
MAS mohou žádat v oblasti posílení rekreaní funkce lesa –
Pátek: ProgramsMéou(zpívání,taneky,?íkanky)od9:30
znaení, výstavba a rekonstrukce stezek, v. umíst,ní her
Mimo?ádnéakce:
níchanaunýchprvkG.
Vý4. zva
–vyhlášenívprosincip?edpokládáme
- 2019
podpo
14. 2. -výrobavalentýnskýchp?ání.
ruobcíaspolkGzúzemíMAS
Upozor8ujeme, že Mate?ské centrum a M,stské kulturní
OPERAČNÍPROGRAMZAMSTANOST
st?ediskoRožmitálpodT?emšínemchystajíoddo
4. dub
6.
(podpora p?ím,stských tábo natradiníjarníburzuobleeníavybaveníprod,tiidosp,lé. 3. Výzva prorodinná opat?ení
rGnaúzemíMAS)-vyhlášenívúnoru2019a
MC Rozmarýnek d,kuje za poskytnutí sponzorského daru 2.Výzvanasociálníslužby
-vyhlášenínaja?e2019
manželGmMat,jkovýmzeSedliceaM,stuRožmitálp.T?.za
INTEGROVANÝREGIONÁLNÍOPERAČNÍPROGRAM
poskytnutíprostorprochodmate?skéhocentra.D,kujeme.
3. Výzva:
Infrastruktura pro vzd,lávání II. - vyhlášení na
podzim2019

Pochodyvroce2019

OddílturistikyTJSpartakRožmitálzvepozda?ilém
NovoronímvýstupunaT?emšínnadalšípochody
po?ádanévletošnímroce.

T?emšínskýmihvozdy
4 8.ervna
5.ro.
Podzimnítoulky
4 9.listopadu
5.ro.
VánonímkrajemRybovým
46.ro.
24.-31prosince

vRožmitálepodT?emšínem

20.b?ezna2019od18hodin

OPERAČNÍPROGRAMŽIVOTNÍPROST!EDÍ
vyhláš
enívý
zev20.19
1.Výzva–Protierozníopat?ení
Oprávn,nými žadateli jsou p?edevším obce a další subjekty,
kteréjsoumajitelipozemkGnaúzemíMASdlepravidelOPŽP.
V této výzv, lze podpo?it projekty v celkové výši 6.20,K,spoluúastiní20%.
2.výzva–Ochranaaúdržbave?ejnézelen,
Oprávn,nými žadateli jsou p?edevším obce na území MAS a
další subjekty dle pravidel OPŽP. V této výzv, lze podpo?it
projektyvcelkovévýši8.40,-K,spoluúastiní40%.
Dále samoz?ejm, i v roce 2019 pGjujeme skákací hrad a
nov,idvaskládacíhliníkovéstany3x3metrynavaševe?ejné
isoukroméakce.
T,šíme se na setkání s vámi na Podbrdském farmá?ském
a ?emeslném trhu v B?eznici 27. 4. 2019 a v Rožmitále pod
T?emšínem21.90
Všechny informace o naší innosti naleznete na www.mas podbrdsko.cz.
JanaFilinová,"editelkakancelá"eMAS

SpoleenskécentrumRožmitálp.T?.
Vprogramuzazníb,hemhodinyapGl
nejznám,jšípísn,„šlapeEákG“,staropražské,lidové
anejpopulárn,jšíhityKarlaHašleravpodáníbývalých
lenG„PatrolaŠlapeto“.
Vstupné150,-K.
Vstupenkyp?edprodáváM,stskékulturníst?edisko
RožmitálpodT?emšínem-tel.:318659

D,nívRožmitáleaokolních
osadáchmGžetesledovatna
oficiálníchwebovýchstránkách
m,stawww.rozmitalptr.cznebo
vinternetovételeviziRASTV.
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Podbrdskémuzeumvroce2018

ru Rožmitálu. Hlavní program
se nesl v duchu korunovace
Podbrdské muzeum p?ipravuje po celý rok bohatý kulturní
královny Johanky a vyvrchoprogrampromístníiproturisty,kte?ídonašehom,stap?ijíž
lil velkolepým rytí?ským tur
d,jí. V roce 2018 jsme zrealizovali p,t výstav, více než t?ináct
najem na koních, p?i kterém
v,tšíchimenšíchakcíap?ivítalip?esosmtisícnávšt,vníkG.
divákGm doslova tuhla krev v žilách. Do p?íprav a programu
Výstavyum,leckéiakní
se stejn, jako v minulých letech zapojilo celé m,sto – neje
Sezónu jsme na ja?e zahájili výstavou malebných obrázkGmístníorganizace,alehlavn,?adajednotlivcG.N,kte?íse
- tra
malí?e Pavla Šafránka a nemén, poetických d,l Miloše Kou din, podílejí na organizaci n,kterých ástí programu, další
teckého. Následovala výstava grafikG Aleny Laufrové a Karlaneváhalipodpo?itakcidarem,amnohomístníchpomohlodo
Demela. Alena Laufrová doplnila své experimentální grafikytvo?itdobovouatmosféruprGvodusvým,nebovnašemmuzeu
a papírové objekty i o vlastní básn,. Letní sezóna pat?ila již
vypGjeným kostýmem. Všem pat?í veliký dík! Také díky nim
tradin,d,tem–reprízavýstavyExpedicest?edov,kp?ilákalap?ilákala Johanka do Rožmitálu v roce 2018 tém,? dva tisíce
stovkymalýchivelkýchhravýchnávšt,vníkG.Vlastnímincisi návšt,vníkG!
navýstav,vyrazilovíceneždvaapGltisíceznich.Mimotose
Svépravidelnéprodejceikupujícímajítakétradiní- jarma
mohlip?evlékatdobrn,níihistorickýchkostýmG,zkusitpsát
ky lidových ?emesel – velikononí na ja?e a vánoní o prvním
husímbrkemnebosiprohlédnoutvýstavuzeh?betukon,Ve
.
adventnímvíkendu.Vprosinciseukázalo,želidévRožmitále
st?edov,kém duchu se nesla i muzejní noc na konci ervna, majísrdcenapravémmíst,neboE
,
charitativníbazarKramár
kteroujsmelonipojalijakonocováníprod,tivmuzeuspojené
nap?ineslvýt,žekp?es1tisíckorun,kterýmijsmepodpo?ili
sest?edov,kouhostinou.Hruvyst?ídalv?íjnuobdiv?emeslné
Afriku.
práci – Waldorfská škola P?íbram prezentovala výrobky svých
Muzejnísbírky
studentG–um,leckýchková?G,truhlá?GareprodukníchgraV roce 2018 bylo do p?írGstkové knihy Podbrdského muzea
fikG.
zapsáno 54 nových p?írGstkových ísel, za kterými se skrý
Záv,rrokupat?ilspolkuRosenthal–svédesátévýroíexis
váp?es180jednotlivýchpozoruhodnýchp?edm,tG.Dosbírek
tence spolku oslavili lenové výstavou, na které byly k vid,
nízapsánon,kolikobrazGodJosefaFarského,EdvardaBibylo
jejichvelkolepékostýmyafotografiezLARPher,d,tskýchtá
enera,VladislavaH?ímaléhoadalšíchum,lcG.Pot,šilnásdar
borG,šermí?skýchp?edstaveníinatáenífilmG.Výstavuzahá
devítiobrazGnamalovanýchvokolíRožmitáluodamatérského
jilanemén,velkolepávernisáž.
um,lceVilémaHejla,jenžlétajezdilnarekreacidoVoltuše.
Výroívrytmuswingu
Do muzea jsme nep?ijímali pouze dary, n,které p?edm,ty
Krom, rosenthalské vernisáže zažilo loni Podbrdské muze
jsmecílen,zakoupili.Poda?ilosenap?íkladzakoupitreklamn
umdalšídvaspoleenskéveery–obavrytmuswingu.Ska
leták na senomet Toron vyráb,ný KovoprGmyslovými závody
pelou For Evergreens jsme v dubnu zahájili muzejní sezónu
(p?edchGdce Agrostroje), vánoní p?ání malované V. H?íma naSwingovékavárn,v
, ?íjnujsmeoslavilistévýroívzniku- relým, ale p?edevším p,t tzv. Zalánských madon, z nichž každá
publiky. Ob,ma veery nás provedl lo8ský oslavenec – rožmi jesvýmzpGsobemzajímaváapozoruhodná.Zcelajedinenáje
tálskýspisovatelRudolfRichardHofmeister,jehožvý
150. roí madonkavy?ezanávkubistickémslohu.
narození jsme si v roce 2018 p?ipomn,li. V ?íjnu doprovodili
Vuplynulémrocesetaképoda?ilonaléztdv,ástizaniklých
jehovzpomínkynarok198vRožmitálelenovéB?eznického
božích muk z roku 1706, podle nichž bude vyrobena jejich
a rožmitálského divadelního spolku, žákyn, ZUŠ J. J. Ryby a
v,rná kopie. Za nález nehmotný, ale rovn,ž cenný, mGžeme
dalšíúinkující.
považovatidatabázipomístníchjmenzRožmitáluaokolí,kte
Hofemeister*vrok
rou vypracoval v 70. letech Ing. Ivan Hoyer. Tomuto tématu
Sto padesáté výroí narození Rudolfa Richarda Hofmeistera
jsme se v,novali koncem roku a doufáme, že se k n,mu ješt,
jsmesip?ipomínalipocelýrok.Spisovatelavelkýrožmitálský
spolen,svámiletosvrátíme.
patriot si to jist, zaslouží. Provedl nás nejen ob,ma swingo
DalšímdGležitýmúkolem,nakterémjsmezaalivroce2018
vými veery, ale také samotným Rožmitálem – v sobotu 16.
pracovat,jeišt,níadigitalizacesklen,nýchnegativG,znichž
kv,tnanaprocházce,nanížzústMiloslavaMarouškazazn,ly
velká ást pochází ješt, z 19. století od dr. Adolfa RGžiky.
jeho texty, dopln,né o výklad strážce Hofmeisterova odkazu,
Nejenfotografieznašehoarchivu,aleimuzejníknihovnajepo
Jind?ichaJiráska.DopocitGmaléhoRudolfa,kterýodd,tství domluv,p?ístupnázájemcGmz?adve?ejnosti.
toužilstátsespisovatelem,sejist,vcítiliižáciZákladníškoly
Stále pracujeme na zdokonalování prezentace muzea v
- mé
J.J.Ryby,kte?ísezapojilidoprvníhoroníkuliterárnísout,že diích,nasociálníchsítích,vodbornýchkruzích,alep?edevším
MGjRožmitál.TinejlepšísesMistremsetkalinaslavnostním
vkaždodennímstykusnávšt,vníky.Velicesivážímekaždého
p?edánícenvPodbrdskémmuzeuvervnu.
z nich, ceníme si zájmu škol, pro které p?ipravujeme interak
KorunaprokrálovnuJohanku
tivnívzd,lávacíprogramy,imístníchituristG,kte?íseknám
Tradiním vrcholem sezóny a nejv,tší akcí, kterou Podbrd
pravideln,vracejí.
ské muzeum ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednot
V,?íme,žeivletošnímrocenajdetecestunaakceavýstavy
livci po?ádá, je Slavnost královny Johanky. Šestnáctý roník Podbrdskéhomuzea.T,šímesenavašinávšt,vu,t?ebaužna
slavnosti se odehrál v sobotu 16. ervna v historickém- cent
Zahájenímuzejnísezónyvsobotu16.b?ezna!
(pm)
Podbrdskémuzeumvássrden,zvena

JARNÍTVO!IVÁDÍLNA

Zahájenímuzejnísezóny

1.3–17.3a18.4–2.4019

vPodbrdskémmuzeu

.

Vsobotu16.b?ezna2019
od16do20hodin

Tvorbazáv,snýchdekoracísjarnímimotivy.
Vstupné20,-K

Vefrancouzskémstylukonce19.století
VareáluPodbrdskéhomuzeaseuskutení
vsobotu13.dubna2019

VELIKONOČNÍJARMARK

Zájemcioprodejsemohouhlásitnatel.312496,
e-mailpm@podbrdskemuzeum.cz,neboosobn,vmuzeu.

.

Kavárna–palainky–koncertFrenchTouch

Dobovýod,vvítán!
Vstupné10,-K
P?edprodejvPodbrdskémmuzeu.
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Vzpomínky
Dne 8. února 2019 uplyne sedm let
M,la jsi ráda všechny ko od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
lemsebe,tolikjsicht,lažít,
srdce se Ti zastavilo a TyStanislav Knížez Hutí. Osud mu ne
p?ál s námi dále být, ale v našich srd jsi musela bez slGvka roz
louení navždy odejít. Dne cích bude stále žít. S láskou vzpomíná
rodina.
2. února 2019 uplyne p,t
smutných let, kdy nás navždy opus rrrr
tila maminka a babika, paní Marie
Smutný je domov, smutno je v n,m,
Balkováz Hlubyn,. S láskou vzpomí
chybíš nám, maminko všem. Utichly
náme a nikdy nezapomeneme. Dcera
kroky,umlklhlas,aleTvGjobrazzGstá
Dana,MarušaStá8asrodinami
vá v nás. Dne 2. února tomu bude 10
rrrr
let, co nás navždy opustila naše milo
vaná maminka, babika a prababika,
Časplyne,alevzpomínkyzGstávají.Dne
paní Marta Krupiková . Stále vzpomí 1. února 2019 uplynou t?i smutné
námanželscelourodinou.
roky, kdy nás navždy opustil náš mi
rrrr
lovaný manžel, tatínek a d,deek, pan
František Bartošz Koup,. S láskou
Dneúnora
1.
to
2019 budouty?iroky,
stále vzpomínají manželka a d,ti s ro
kdy zem?ela naše maminka, babika a
dinami.
prababika,paní Marie MajerovázV, rrrr

šína.Stálevzpomínácelárodina.

Blahop?ání
PaníMarieKozlová,
paní rožmitálská z
roku 201, oslavila
na konci lo8ského
roku p?ekrásné životní jubileum. Se
tkání s p?edáním
kytice a drobného
dárku prob,hlo v
milé atmosfé?e na
zaátku ledna. Za
Podbrdské muzeumiM,stoRožmitálp.T?.p?ejemepaní
Kozlovépevnézdravíahodn,radostido
dalšíchlet!
Podbrdskémuzeum
Dne7.února2019
oslavípaní
V,raŠlamborová
zeStrýkovvýznamnéživotní
jubileum95let.
Hodn,zdravíasildodalšíchlet
p?ejesynsrodinou.

rrrr
Rokyplynou,vzpomínkyvšakzGstávají.
Dne 27. února vzpomeneme 10. výro
Vzpomínka, která stále
í, co nás opustil pan Josef Dražan z
bolí.. Kdo poznal T,, ten
Hutí, a ten samý den, si p?ipomeneme
m,l T, rád. Um,l jsi pomo
8. výroí, co nás navždy opustila paní
ci,pot,šitirozesmát.PracoMarie Dražanová z Hutí. Stále vzpomí val jsi vždy do únavy, klidu
najísynadcerasrodinami,vnouataa
Ráda bych touto cestou vyjád?ila- po
sob,nedop?ál,zavšedobré,
pravnouata.
d,kování pracovnicím rožmitálské pecos vykonal, tichý spánek bu Ti p?án.
ovatelské služby za jejich laskavost a
Dne 3. ledna 2019 by oslavil krásných
rrrr
pochopeníahlavn,zalidskýp?ístuppo
85
nášmilovaný
JosefSýkora zHutí
Tvá hv,zda nezhasla, jen zmírnila svGj let
mé operaci. Také chci pod,kovat soupod T?emšínem. D,deek, otec, bratr,
svit, dokud nás pam,E nezradí, budeš v
sedce, paní Bezd,kovské, která mi byla
manž
el,
kamarád
a
hlavn,
lov,
k
s
vel
ní v,n, žít. Tisíce dalších hv,zd, co na
ajevelkouoporou. MarieKresslová
ký
m
srdcem.
Um,
l
milovat,
lásku
dával
oblozejsou,aEsvítíTinacestudalekou.
tak, jak si kdo zasloužil. A up?ímného
Dne 25. února 2019 uplyne 1 let, kdy
slova a pomoci jsme u n,j vždy dostali. Tímto bych ráda pod,kovala všem, kte násnavždyopustilanašedrahámamin ?í nám pomohli p?i požáru rodinného
ka, babika a prababika, paní Marie Vzpomínají dcera Lenka, vnuky Áda.
Linda,Katka,Andreasrodinami,sestradomuveVoltušidnelistopadu
29.
2018
Dubská z Hod,myšle. Stále vzpomínají
VlastasrodinouVlasta,MilenaaVašík
- hasiGm Rožmitál, hasiGm Voltuš,
dceryasynsrodinami.
srodinami.
obyvatelGm Voltuše a m,stu Rožmitál,
rrrr
starostovi m,sta Ing. Josefu Vondráš
rrrr
Žeasrányhojí,jejenpouhézdání.Stá
kovi. Velké pod,kování pat?í také Jan,
Není smutn,jší den, než
le je v srdci bolest, v oích slzy a tiché
Ottové, která nám zachránila pejska a
ten, kdy odejdou ti, co nám koEátka spolu s Evou Tomkovou. D, vzpomínání. Dne 25. ledna jsme vzpo
dali život a lásku. Dne 6.
mn,li 39. výroí narození pana
Davida
kuji všem moc. Vážím si vaší pomoúnorato
2019
budejižpátý
Štvána z Rožmitálu pod T?emšínem.
ci.
Št,pánkaŠavrdovásrodinou
rok, co tu s námi není pan
Dneprosince
30.
tomu
2018
bylolet,
18
VlastimilTesa?
zRoželova.
kdynásnavždyopustil.StálevzpomínaVš
ichni,
kte?í
jste
ho
m,
li
rádi, vzpojí maminka Alena, bratr Míša a ostatní
me8tesláskousnámi.Zatichouvzpo p?íbuzní.
mínkud,kujerodina.
budeotev?ena
rrrr
rrrr
11. a 25. února
T,žké bylo s Tebou rozlouení, t,žké je
od
14do16hodin
Dne
.
7
2
února
tomu
bude
bez Tebe žít, láska však smrtí nekoní,
est
š
let,
kdy
nás
ve
svý
ch
www.
naseknihovna.
cz/knihovnavoltus
v našich srdcích budeš stále žít. Když
1
9
letech
opustil
náš
otec,
Tvojehv,zdananebizá?í,mystírámesi
d,deekadobrýlov,k,pan
slzyzesvýchtvá?í.Dne21.února2019
Jaroslav Vav?ínek
ze StaKompostárnaseznovu
uplynou dva smutné roky, kdy nás na rého
Rož
mitálu.
Pokud
jste
vždy opustil panZden,k Vávrovský z
otev?eoddubna
jej znali, v,nujte mu, prosíme, alespo8
Rožmitálu pod T?emšínem. Stále vzpo
Provoz
kompostárny v Rožmitále pod
tichou
vzpomínku.
D,
kují
vám
dcera,
mínají manželka Ji?ina a d,ti David a
T?emš
ínem
jevzimníchm,sícíchp?eru
zeE
a
vnouata.
Ivetka.
šen.P?estojevp?ípad,nutnostimožné
materiál pat?ící do kompostárny ode
vzdat
po
dohod,
na
Technický
ch
služ
Redakcim,síníkuT"emšínskélistymGžetekontaktovatnatelefonním
bách
m,
sta.
Znovu
se
kompostárna
ote
ísle723nebonae-mailutremsin.listy@rozmitalptr.cz.
vírádubna
.1
.9102
(red)

Pod,kování

KnihovnaVoltuš
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Centrumceloživotníhovzd,lávánísknihovnoumanželGTomanových

Únorovéakceprove?ejnost
q

Strunéohlédnutí
zauplynulýmrokem
jaklidékdysislaviliMasopustajakho

Únor - 4. – 6. 2. odpoledne
- Víte,
slavídnes.
Vlo8skémrocenavštíviloCentrumcelo
jaké jsou zvyky, tradice a pranostiky?
q Mozeku, ot?es se - Literární, v, životního vzd,lávání s knihovnou manJakéjsouvúnoruvýznamnédny?Kde
mají ko?eny eské a moravské lidové domostní, pohádkové a další tradiní želG Tomanových v Rožmitále celkem
zvyky a tradice? Znáte lidová ?íkadla asout,že jsou jako vždy p?ipraveny v 20 537 návšt,vníkG, z toho knihovnu
odd,lení pro d,ti. P?ijte si zasout,žit, návš
457
t,vníkG,informanícentrum
písniky?Hravouformousevšedozvíte.
p?ípadn, i n,co vyhrát. Sout,že koní
návš
495 8
t,vníkGavzd,lávacícentrum
q Svatý Valentýn - 1. – 13. 2. od
28. února. Vyhlášení vít,zG prob,hne
návš
597 4
t,vníkG.Poetnávšt,vníkGje
poledne - Víte, kdo to byl svatý Valenzaátkemb?ezna.
nejvyšší za posledních p,t let! V porovtýn?Probylpopravenaprosilidéna
nání s rokem 2017 je návšt,vnost vyšší
svátek svatého Valentýna dávají
- p?á
Výstavy:
olidí.
8
Vknihovnímfonduje2869
níka a dárky? P?ijte do knihovny na
3
šestelektronických
valentýnský program. Souástí bude i q Vúnorubudeprobíhatvýstavaknihknih,audioknih,
dokumentG a 32 spoleenských her.
výtvarná dílna, kde si každý zájemce „Doporuujeme,p?et,tesi“a„Únorová
V nabídce je i 59 exemplá?G periodik.
vyrobísvojiValentýnku.
výroí“.Návšt,vníciknihovnysibudou
q (Ne)bezpený internet - 18. – 20.
V roce 2018 byl p?írGstek 1 247 knih,
moci prohlédnout a vypGjit si zajíma
2. odpoledne - Program je uren pro
vé knihy osobností,kterémajívúnorudev,t audioknih a dv, spoleenské hry.
všechny d,ti, které tráví as na inter
PGjenobylocelkemknih,
025
943 7
výroíneboknihy,kterébylyocen,ny.
netu. Dozvíte se, co je to kyberšikana,
periodik, 52 audioknih a 35 spoleen
Proškoly:
jaká jsou pravidla bezpeného inter
skýchher,celkemtedyvý
375 pGjek.
netu, jak zacházet s osobními daty na q Staré pov,sti eské – pro 4. roník
Poet registrovaných tená?G je celkem
internetu,nakohosevp?ípad,problé
634,ztoho234d,tído15let.
ZŠaMŠ
mG obrátit. Čeká vás kvíz internetové q Bájnébytosti–pro1.ro.ZŠ
V roce 2018 plnila Knihovna manže
bezpenosti. Ti nejlepší budou ocen,ni q Poznávámelidskét,lo–prodružinu lGTomanovýchst?ediskovoufunkcipro
p,knouknihou.
základníškoly
15 obecních knihoven. Pro tyto knihovq Masopust–25. - odpoledne
2. 7
q Masopust–družinaSpec.ZŠ
ny bylo p?ipraveno celkem 74 souborG
Masopustjeobdobí,kterézaínánaT?i q Kdo jsem já – K. H. Mácha – pro 8.
knih, tj. 3 706 svazkG knih. Metodic
krále a koní p?ed Popelení st?edou. roníkZŠ
kých návšt,v bylo 83 a 93 konzultací.
Formouhrysedozvíte,jakéjsoumaso
q
Z tená?ského deníku aneb písmo Provedli jsme revize fondG u t?í kniho
pustní dny, jaké jsou zvyky a tradice, pam,Elidstva–pro6.roníkZŠ
ven.Zrevidovánobylo3269svazkG.
Odrokupo?ádáme
201
vespolupráci
sČZUvPrazeVirtuálníuniverzitut?etí
ho v,ku. Loni probíhaly dva semestry.
Jarního semestru se zúast8ovalo 40
Rožmitálskáknihovnaprovásvzimnímasep?ipraviladalšícestovánívteple
lidí a podzimního semestru 45 lidí. Po našehosálu,kterémGžetebráttakéjakocestovatelskouinspiracipronadchá
etúastníkGjenejvyššíodroku201.
zejícíjaroaléto.Zavedemevásnadv,zcelaodlišnámísta–dotrochuopomí
Prove?ejnostjsmep?ipravili?adu
kul
jenéAlbánieapoténaBali.Výb,rjenavás,alezajímavájsouob,.Vypráv,ní
turních (243) a vzd,lávacích (307) akcí.
akrásnéfotografiebudoutradin,zadobrovolnévstupné.
Mezinejlepšípat?ilaNocsAndersenem,
prv8ákG na tená?e, progra Bali-perlaIndonésie Pasování
Albánie
myzcykluKdojsemjáBož
- enaN,mco
Vetvrtekúnora
28.
odvás
17:30
pozve
vá, Karel Hynek Mácha, Karel Havlíek
Ve st?edu 13. února od 18 hodin vás
Libor Draho8ovský provede malebnou, me na Bali. Tato perla Indonésie nabízíBorovský, J. A. Komenský, J. J. Ryba,
krásnou
tropickou p?írodu, historické
T?emšínskýpoklad,Českéd,jinyoima
alecestovatelskytrochuopomíjenou
Al
památky, mírumilovné a p?átelské oby Psa, Staré pov,sti eské a další. Také
bánií. B,hem besedy se dozvíte mnohé
vatele i bohaté kulturní zážitky. Navš
- tí
jsme uspo?ádali pro školy program k
zajímavé p?írodní, kulturní i historické
víme nejznám,jší hinduistické chrámy, vý
10. roírepublikyTak
jdeasaneb
reálie, procestujete p?ekrásné horské
projedeme kolem sopek, vykoupáme se postopáchstoletédámy,kteréhose- zú
scenerieaunikátníjezeraOchrid- aPre
vmo?i,navštívímep?edstaveníRamayaastnili žáci 7. – 9. roníku ZŠ. Konalo
spa, navštívíte nejen historická m,sta
ny a zúastníme se oslav nového roku. seprvníVeerníputovánízaliteraturou
Berati a Gjirokaster, ale také spoustu
Ochutnáme tradiní kuchyni a plody aCestalov,ka–R.R.Hofmeister.
dalšíchmíst,nahlédnetedostarobylých
VespoluprácisKnihovnouJanaDrdy
kostelíkG, pokocháte se zbylými ástmi Bali a povíme si i o místních zvycích.
Rožmitálská knihovna i pozvaní cesto
vP?íbramijsmep?ipravilitradin,Aktiv
mo?ského pob?eží. Rovn,ž nás budou
provázetetnép?íhodyzcestaspolen, vatelé jsou p?ipraveni se s vámi pod,lit
proknihovníkyzobecníchknihovenmi
ospoustuzážitkGafotografií.P?ijtese kroregionuT?emšín.
sezastavímevdomácnostechpohostin
podívat.
PetrJarosil V odpoledních a veerních hodinách
nýchasrdenýchmístníchobyvatel.
probíhaly jazykové kurzy, cestopisné
besedy, p?ednášky a další vzd,lávací
akce.Proseniorybyluspo?ádánpoítaovýkurz.
Čtrnáctý únor je Mezinárodním dnem darování knih, který probíhá po celém
D,kujeme všem institucím ve m,st,
sv,t,.Hlavnímyšlenkouaposlánímtohotodnejerozvíjetzájemoknihyaet
za
bu. Proto p?ijte tento den do knihovny a odneste si knihu, která vám ud,lá spolupráci,takétená?Gmanávšt,v níkGm, že využívají nabízené služby a
radost. Darujeme vám knihu, kterou už v knihovn, máme. T,šíme se na vaši
podílejí se na rozvoji knihovny. Ovšem
návšt,vuvrožmitálskéknihovn,.
nejv,tší dík pat?í našemu z?izovateli za
podporuapochopení.Protožebezsprávnéhovedeníbysev,tšinaaktivitnedala
Informaceoprovoznídob,akontaktyzískátenawww.tremsinsko.cz
realizovat.
DanaSúlovcová
q

q

q

q

q

q

q

q

q

Dv,únorovébesedyvknihovn,

VúnorujeMezinárodnídendarováníknih
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Mámezasebounejteplejšírokvhistoriim,?eníteplotvRožmitále
Rokbyl
2018
jakocelekvGbecnejteplej
Listopad– byl teplotn, nadnormální,
šímrokemvhistoriim,?eníteplotvRožalesrážkov,naopaksiln,podnormální.
mitále pod T?emšínem (od roku 192).
Ješt, 6. 1 bylo krásných 16,2°C. Prv
Ovýjimenostirokuvypovídá
2018
zjiš
ní sn,žení jsme zaznamenali 19. 1. a
t,ní, že se jednalo i o nejteplejší rok v
20. 1. se udržely dva centimetry sn,
celé historii m,?ení teplot v pražském
hu. Konec m,síce se vyznaoval silným
Klementinu (od roku 1750!). Na druhé
poklesemteplotaposlednídenvm,síci
stran,sejednaloovelmisuchýrok,kdy
i vydatn, sn,žilo a teplota se nedostala
se sucho projevovalo hlavn, v lét, a na
anivednenadbodmrazu.
podzim. Velkou zvláštností byl i nejtep
Prosinec
–bylteplotn,siln,asrážkov,
lejšídubenvceléhistoriirožmitálských
mimo?ádn,nadnormální.Sníhseudržel
m,?ení teploty! Krom, února a b?ezna
první dva dny a pak od 1. do 21. ,
byly všechny m,síce v,tšinou výrazn,
kdy jsme tu m,li skutenou zimu, ale
teplotn, nadnormální. Léto bylo druhé Správce meteorologické stanice vVánoce zGstaly op,t bez sn,hu. Často
nejteplejší s prGm,rem 18,°C (po roce
Rožmitále pod T?emšínem Hubert
válysilnéažbou?livév,try.Vodníbilan
203) a tzv. teplý pGlrok, což je období
Hoyer.
Foto:KarelHutr
ce se vlivem vydatných srážek konen,
od dubna do zá?í byl vGbec nejteplejší
zlepšila. V,tšina vody se p?itom vsakovláhaješt,zn,kolikavydatn,jšíchdešs prGm,rem teploty 16,2°C! I p?es vel
vala, protože pGda nebyla zmrzlá. Mra EG(nap?.spadlo
6.1
p?iveerníbou?
ké sucho jsme zažili v zá?í a na zaát zy neprolomily ani hranici -5°C! Poasí
cemm
21,6 vody)postaovala.P?edas
ku ?íjna intenzivní rGst zdravých hub
bylo znan, prom,nlivé a o jeho náhlé
n, zaaly rGst houby v okolních lesích.
v okolních lesích, a to hlavn, v oblasti
zm,nynebylavGbecnouze.
Zažilyjsmetzv.
14
letníchdnísteplotou
t?emšínských Brd. Ovocné stromy velmibohat,rozkvetlypraktickysouasn,alespo825°C.
Slunce svítilo v roce 2018 celkem
již koncem dubna a úroda ovoce všeho Červenec – byl velmi horký a suchý,
18,4 hodin. Nejdéle v kv,tnu (269,0
druhu byla mimo?ádná i p?es mnohdy
hodin) a nejmén, v prosinci (2,5 ho
takže houby p?estaly rGst. Zaznamena
až zhoubné sucho. Pravou zimu jsme
din). Jasných dní, s oblaností mén,
li jsme 2 letních a 10 tropických dnG
zažívalijenvúnoru.
než 20 %, bylo 62, (nejvíce v dubnu,
(s teplotou alespo8 30°C). Jen ve dvou
ObraEmesenyníjižkvlastnímustru
dnech nep?esáhla teplota hranici 20°C! 1, nejmén, v prosinci, žádný). Zamra
nému popisu poasí v jednotlivých m, ených dní, s oblaností nad 80 % bylo
Pouzespadly
7. 21
významn,jšísrážky,
sícíchzcelavýjimenéhoroku2018.
naopak 128 (nejvíce v prosinci, 26). V
a to 13,9 mm. Sucho se zaalo proje
dnech
68
SluncenesvítilovGbec(nejvíce
vovat,
p?estávala
rGst
i
tráva.
N,
které
Leden – byl celkov, mimo?ádn, teplý,
v listopadu, 16). Mlha nás trápila ve 27
stromy zaaly usychat. Od 24. 7. do
dokonce t?etí nejteplejší v celé historii
dnech (nejvíce v listopadu, 7). Bou?ku
teplom,rných pozorování. P?esto jsme konce m,síce prob,hla osmidenní tro
jsme pozorovali jen v 19 dnech. Silné
pická
série.
sevobdobíoddo
16. dokali
1. 25
ibo
v,try vály ve 27 dnech, z toho bou?livé
haté sn,hové nadílky, když 23. 1 ráno
Srpen–létovyvrcholilovtomtodoslova
pak v devíti dnech. Padající srážky všeleželo20cmsn,hu!
tropickém m,síci, byl mimo?ádn, teplý
ho druhu se vyskytly ve 182 dnech, z
a
také
mimo?ádn,
suchý
Zaž
.
ili
jsme
re
Únor – byl chladn,jší než obvykle, ale
toho sn,žilo ve 45 dnech a sn,hová po
kordníchtropický
17
chaletních
24
dní.
zárove8 byl i mimo?ádn, suchý, takže
krývkaleželajendnG.
36
Sdennímúhr
Suchosedáleprohlubovalo,p?estobyla
sn,hu bylo jen málo. Mrazy vyvrcho nem srážek 1,0 mm a více bylo 96 dnG
úroda ovoce velká, plody byly pom,rn,
lily až v posledních dnech. Dne 28. 2.
a s denním úhrnem srážek 10, mm a
velkéašEavnaté,cožsv,díotom,žese
bylo t?eskutých -17,5°C. Je to nejniž
více jen 12. PrGm,rná relativní vlhkost
v,tšinastromGúpln,vydalazesvépodší teplota celého roku 2018 i celé zimy
vzduchu vyšla v hodnot, 76 % (nej
staty. Tráva dostala nažloutlou barvu a
2017/8!
vyšší byla v lednu a v listopadu, 89 %
vGbec nerostla. Projevil se nedostatek
anejnižšínaopakvervenci,60%),za
B?ezen– byl také chladn,jší, vždyE ješ píce pro dobytek. Vedra byla úmorná.
tímco v m,?icím termínu 14 hodin byla
t, 1. 3. jsme nam,?ili -15,°C! Naopak
Nejvyšší teplotu celého léta a roku o
nižší, a to 59 % (nejmenší prGm,r ve
1. 3. bylo 15,8°C. Jaro se probouzelo
hodnot,35,0°Cjsmenam,?ilidne9.8
14 hodin m,l srpen s hodnotou 34 %).
jenpomalu.Oddo
17. lež
3.21 elsníh.
Zá?í –vesvémnástupup?ineslosicevel
Nejnižší vlhkost vGbec jsme nam, Jako celek si b?ezen podržel spíše cha
kéochlazení,alezárove8isrážky.Záhy
?ili ve 14 hodin 27. 8., a to 28 %.
rakterzimníhom,síce.
se navrátilo léto a nastaly tak p?íhodné
PrGm,rnáoblanostvyšla58%(nejvíce
Duben – vynikl jako mimo?ádn, teplý
podmínkyproobnovurGstuzcelazdra
vprosinci,nejmén,
%, 89
vdubnu,%). 38
m,síc, v historii m,?ení teplot v našem
výchhub,mezinimiždominovalypravé
Mrazových dní ve dvou metrech nad
m,st, se vyšvihl na první místo! Jako
smrkové h?iby a muchomGrky ervené.
zemí (v budce) bylo jen 10 a p?i zemi
by po zim, následovalo hned léto. Do
Postupn, jich narostlo obrovské- množ129. Silný mráz (alespo8 -10 ºC) jsme
koncem,sícevykvetlav,tšinaovocných
ství.Takétrávazaalabujn,rGstvsyt, zaznamenali v 10 dnech (nejvíce v úno stromG. Teplota 4x prolomila hranici
zelené barv,. Ješt, 12. 9. bylo 29,3°C.
ru,6).Celodennímrazy,tzv.ledovédny
25°C. Stinnou stránkou byl však nedo Vydatn,pršeloivposlednídekád,Prv
.
byly zjišt,ny jen ve 23 dnech. Vegeta
statekvláhy.
ní mrazík ve dvou metrech nad zemí níchdní(steplotoualespo810ºC)bylo
Kv,ten – se projevil jako velmi teplý
,
jsme
zjistili26.9
26, teplých dní (alespo8 20 ºC) 152,
spíše letní než jarní m,síc. Sucho se
letníchdníºC
(25 avíce)a
76 zažilijsme
!íjen–p?inesltypickébabílétoaprak
prohlubovalo až do 23. 5. V bou?livém
itropický
27
chdnGºC
(30 avíce)hrani
,
ticky nezapršelo až do 2. 10. Vláhová
poasípakspadlo23.5,6mma24.
ce 35°C bylo 1x dosaženo. Teplých nocí
bilance se op,t zhoršila, a proto se rGst
5.dokonce43,9mmp?evážn,všakp?í
9
hub pomalu zastavil, což nezachránily (teplotanekleslapod10ºC)bylo(nej
valových srážek, takže vláha nemohla
vícevervenciavsrpnu,poletních
25),
ani dešt, ke konci m,síce. P?íroda hý být pln, využita prGsakem. P?esto se
?ila nádhernými barvami, podzim se nocí(teplotanepokleslapod15ºC)bylo
p?írodavelmiosv,žila.
HubertHoyer,správce
opravduvyda?ilvcelésvékráse.Slunce19(vsrpnu10).
meteorologické
staniceRožmitálp.T".
Červen–bylhorkýapon,kudsušší,ale
nerušen,svítilo.
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SbordobrovolnýchhasiGRožmitálpodT?emšínemzve

vsobotu2.února

doSpoleenskéhocentravRožmitálepodT?emšínem
od14hodinna

1

TRADIČNÍPLESSDHSTARÝROŽMITÁL
vsobotu9.únoraod20hodin
veSpoleenskémcentruvRožmitálepodT?emšínem

D+TSKÝKARNEVAL

aod20hodinna

TRADIČNÍPLESHASIČF
.
HrátbudekapelaSekvence,p?ipravenabude
bohatátombola.Vstupnéje10korun.

HrajeskupinaSignál,
vstupnéje10korun.
P?ipravenabude
bohatátombola
anebudechyb,tani
p?edpGlnoníp?ekvapení.

Základníum,leckáškolaJakubaJanaRybyRožmitálp.T?.

KoncertyDechovéhoorchestrumladýchajedenzážiteknavíc
V prosinci 2018 Dechový orchestr mladých ZUŠ JJR Rožmi
tál pod T?emšínem zahájil své adventní koncertování. Zaa
li jsme v obci Drevníky, kam jsme byli pozváni již pot?etí. V
Drevníkáchsenáškoncertjakovždyvelmilíbilaodivákyzde
op,tnebylanouze.
O týden pozd,ji, v sobotu 15. prosince, prob,hl koncert
DOMjakokaždoron,odhodin
16
vsáleSpoleenskéhocen
tra v Rožmitále pod T?emšínem. Navštívilo jej více než dv,
st,divákGapodlebou?livéhopotleskusekoncertiprogram,
kterýsiorchestrnacviil,velicelíbil.

Odenpozd,ji,vned,li16.prosince,jsmesepaksorches trem vydali do Prahy, kam jsme byli pozváni koncertovat na
Starom,stskémnám,stíup?íležitostiadventníchtrhG.
Hrát v hlavním m,st, bylo pro rožmitálský Dechový or chestr mladých skuten, velikým a úžasným zážitkem. Sta rom,stskénám,stíbylokouzeln,nasvícenéazcelazapln,né
návšt,vníky ze všech možných koutG sv,ta, kte?í p?ijeli do
Ataksetakéstalo.Známájednosm,rnáPa?ížskáulicebyla
Prahy zhlédnout vánoní trhy. B,hem našeho koncertu i po zablokována blikajícími auty m,stské policie a náš autobus
n,m nadšen, aplaudovali. Hrálo se nám opravdu skv,le. Po
se vydal na cestu. Jeden ze strážníkG jel v autobusu s námi.
skoneníkoncertuzamnoujakodirigentemp?išelhlavní
- po
Návšt,vníci Pa?ížské ulice nev,?ícn, t?eštili oi na obrovský
?adatel z agentury Taiko a. s. a ihned nám nabídl možnost autobus?ítícísevprotism,ru.Otov,tšízážitekpronásbyl,
zahrátsinaStarom,stskémnám,stíinavelikononíchtrzíchkdyž se strážníkovi, který nás doprovázel, ozvalo z vysílaky:
vdubnuJsem
2019.
nanašemuzikantyzDOMvelicehrdýa
„Tadydv,st,šestka,n,covelkéhosemitu?ítívprotism,ru!
znašehoúsp,chumámskuten,velkouaup?ímnouradost.
„Tady dv, st, ty?ka, klid, to jsou ti muzikanti,“ odpov,d,l.
Toto vánoní koncertování na Starom,stském nám,stí se Všichni jsme byli rozesmátí, policistGm, kte?í nám pomohli z
pronášorchestrstanenezapomenutelnéikvGlidalšímu,- ten
této šlamastyky, jsme pod,kovali bou?livým potleskem- a vy
tokrátúsm,vnémuzážitkunacest,domG.VprGb,hunašeho
dalisedomG.
koncertunášdopravcepanBrdaprocházelulicemizaStaro
Záv,rem bych cht,l i já pod,kovat pomyslným potleskem
m,stským nám,stím a p?emýšlel, kudy se vlastn, z t,chto
všem, kte?í nám pomáhají a podporují náš orchestr nejen v
úzkých uliek dostaneme pry. Jeli jsme totiž tím nejv,tším p?ípravách na naše koncerty. MGj dík pat?í p?edevším vede autobusemzjehovozovéhoparku.Vycouvatbylonemožnéa ní ZUŠ J. J. Ryby a M,stu Rožmitál pod T?emšínem v ele
zhlediskadopravyinebezpené.Nakonecnezbylo,nežoslovits jeho starostou Ing. Josefem Vondráškem. Velké pod,kovástrážníky M,stské policie hlavního m,sta Prahy. K našemu
ní pak náleží hlavn, muzikantGm za jejich píli, vytrvalost a
problémusepostavilivelicevst?ícn,Aktivn,
.
zareagovali,
dod,lat dobrou muziku. V neposlední ?ad, chci pod,ko chuE
mluviliseskolegya?ekli:„Pokejtechvilku,myvámtuPa?íž
vatvám,milíp?átelé,zavašihojnouúastnanašichkoncerskouuzav?emeaprojedetetovprotism,ru.“
tech.
ZaDOMkapelníkVlastimilKrál
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DruhýroníkFestivalu
JakubaJanaRyby
28.dubna–15.ervence2019

sekonápodzáštitou

kardinálaDominikaDukyaArcibiskupstvípražského
Ing.JaroslavyJermanovéPokorné,hejtmankySt?edoeskéhokraje
Ing.JosefaVondráška,starostym,staRožmitálpodT?emšínem
Mgr.MagdalenyDavis,Ph.D.,starostkym,staMníšekpodBrdy
Ing.DanyDalešické,místostarostkym,staMníšekpodBrdy
Ing.PetraProcházky,starostym,staB?eznice
Po?adatelfestivalu-AnthoneaMusicas.r.o.

Skladatelskásout,ž
>íjen2018–únor2019,vyhlášenívýsledkG20.ervna2019

Zahajovacísymfonickýkoncert
Ned,le28.dubna2019
RožmitálpodT?emšínem
,Podbrdskémuzeum,19:0.
KoncertsekonávsekcíchRybovasymfonickáhudbaaRybGvinterpret.
Ryba,Schubert.Šístek,L´ArmoniaTerrena,Klauda

Komorníkoncert
St?eda1.kv,tna2019
MníšekpodBrdy ,BarokníareálSkalka.
KoncertsekonávsekciRybovakomorníhudba.
Mozart,Haydn,Hummel/Mozart,Boccherini,Ryba,
CollegiumMarianum,Semerádová.

Fotoohlédnutízaprvním
roníkemfestivalu

Komorníkoncert
Pátek10.kv,tna2019,
RožmitálpodT?emšínem
,farníkostel
Povýšenísv.K?íževeStarémRožmitále.
KoncertsekonávsekciRybovaduchovníhudba.
Ryba,Krek.Benett,Balážová,KoA,Patoka,Viktora,L‘ArmoniaEnsemble,Müller

Konference
Sobota1.kv,tna2019,

RožmitálpodT?emšínem
M,stskéhoú?aduRožmitálp.T?.

,zasedacímístnost

Mšesv.ob,tovanázaJakubaJanaRybu
RožmitálpodT?emšínem

,farníkostelPovýšenísv.K?íže

Komorníkoncert
St?eda15.kv,tna2019,
ZámekB?eznice .
KoncertsekonávsekcíchRybovakomorníhudbaaRybGvjunior.
Beethoven,Pelikán,Ryba.Škampovokvarteto,Pelikán,Hejhalová

Záv,renýsymfonickýkoncert
Čtvrtek20.ervna2019,
Praha,kostelsv.Mikuláše
naMalostranskémnám,stí,20:3.
KoncertsekonávsekciRybovavokáln,instrumentálníhudba.
Ryba,Böhmová,Hilscherová,KoA,Je"ábek.Smíšenýp,veckýsborPunkt,
BarokníorchestrpražskéKonzervato"e,Kydlíek

Interpretaníkurzyaworkshopy
Ned,le7.-15ervence2019
RožmitálpodT?emšínem
Novák/kytara,Pelikán/flétna,Dvo"áková-Marešová/varhany,
Macek/sbory,Klauda/skladba

Druhý roník festivalu Jakuba Jana Ryby bude jako každoron, zahájen symbolicky po velikononích svátcích. Dne 28.
dubna2019zaznívrožmitálsképremié?evPodbrdskémmuzeuod19hodinRybGvvioloncellovýkoncertCdur,kterýbyl
zkomponovánvroce180.Jetodíloneobvykléhorozm,ruatechnickénáronosti,možnážepráv,zt,chtodGvodGnebo
zdGvoduabsencejakékolivmoderníedicetohotodílatatoskladbadoznalavsouasnostijenjednoživéprovede
studiovounahrávku.Ktomutonesporn,pozoruhodnémudíluzazníSchubertovaSymfonieB
5 . dur,kteroujejíautor
- vy
tvo?ilvroce186,tedypouhýrokpoRybov,smrti.Ob,skladbyzaznívpodáníkomorníhoorchestruL‘ArmoniaTerrena.
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JedenáctýroníkVánonílaEky

Akceplánovanénaúnor

Dne 19. prosince se na naší základní škole konal již 1. ro
q . 1.února–pololetníprázdniny
ník Vánoní laEky. Nora Va8ková z 6. roníku p?ekonala do
q . 5.února–zahájeníplaveckéhovýcviku(3.roník)
savadní rekord školy za mladší žákyn,, a to výkonem 140
q . 9.–16.února-lyža?skývýcvikžákG7.roníku
cm! Výborn, si také vedl miláek publika Tonda Fejfárek z
q . 21.února-Valentýnskádiskotékaprožáky5.–9.
8. roníku s výkonem 15 cm, ímž p?eválcoval i deváEáky a
roníku(veSCod17.0do20.)
vyhrál letošní roník Vánoní laEky. Nemén, dob?e si vedli i
q . 2.února–karnevalprožákyI.stupn,(vt,locvin,od
ostatnískokani.
13.0do14.30)
U d,vat z 6. roníku byla první Nora Va8ková s výkonem
q . Návšt,vaknihovny–„Strašidla“(1.ro.),„Starépov,sti
140 cm, na 2. míst, se umístila Michaela Moravcová s výko
eské“(4.ro.),„Zetená?skéhodeníkuanebpísmo…“
nem 135 cm a na 3. míst, skonila Romana Flachsová s vý
(6.ro.),„KarelHynekMácha“(8.ro.)
konemcm.
125 Zachlapcezroníku
6.
senamíst,
1.
umístil
Dalšíinformaceafotozakcíškoly
Lukáš D?evíkovský s výkonem 125 cm, na 2. míst, skonil
nawww.zsrozmital.czpododkazemFotozakcíškoly.
PavelHolecsvýkonem120cmana3.míst,seumístilPavel
Metlika s výkonem 15 cm. Za d,vata ze 7. roníku si 1.
místo vyskákala Nikola Tomanová s výkonem 130 cm, na 2.
míst, skonily Tereza Sýkorová a Sabina Ptáková, ob, s vý
konem120cm,ana3.míst,bylaZuzanaMat,jkovásvýko
nem15cm.Zachlapceze7.roníku1.místozískalMichal
Krajské ?editelství policie St?edoeského kraje vyhlási
Dokoupilsvýkonemcm,
135 namíst,
2.
skonilTomášČást
podzim roku 2018 výtvarnou a literární sout,ž Cestujeme s
ka s výkonem 135 cm a na 3. míst, se umístil Jakub Št,rba
prarodii. Do 2. kategorie jsme zaslali úctyhodných 38 vý s výkonem 130 cm. Za d,vata z 8. roníku se na 1. míst,
tvarnýchpracíadokategorie
3.
pouzet?i.P?estonámtistarší
umístilaKate?inaPojerovásvýkonemcm,
130 namíst,
2.
Ve
ud,laliobrovskouradost.
ronika Kova?íková s výkonem 120 cm a na 3. míst, skonila
Barbora Slavíková z 8. A v Praze získala 3. místo a Tereza
KatarynaVatralovásvýkonemcm.
120 Zachlapcezroní
8.
Vandasová z 9. A si dokonce p?ivezla 2. místo. Jejich práce
kusimísto
1.
vyskákalAntonínFejfáreksvýkonemcm
15 a
postupují do celostátního kola. D,kujeme všem za vzornou
tímtovýkonemsizískalmísto
1.
vcelésout,ži.Namíst,
2.
za
reprezentaciškolyab,hemdalšíchkláníp?ejemehodn,úsp, chlapce z 8. roníku se umístil Martin Havel s výkonem 150
chG.
Mgr.HelenaPlacatkov
á
cm a na 3. míst, skonil Lukáš Michal s výkonem 130 cm.
Za d,vata z 9. roníku si 1. místo vyskákala Karolína Vla
chovásvýkonemcm,
135 nadruhémmíst,skonilaBarbora
Vincíkovásvýkonemcm
130 anamíst,
3.
seumístilaEliška
Svobodovásvýkonem130cm.Zachlapcez9.roníkusena
prvním míst, umístil Filip Karlík s výkonem 145 cm, na 2.
míst, skonil Ji?í Procházka s výkonem 145 cm a na t?etím
míst,seumístilAdamHoleeksvýkonem140cm.
Tatoakcesejakokaždýrokvelmivyda?ilaacht,libychom
pod,kovat všem závodníkGm za krásné výkony a publiku za
bou?livépovzbuzování.
KláraBernášková,9.B

Výtvarnícisip?ipsaliúsp,ch
vsout,žiCestujemesprarodii

Ekospojkynanávšt,v,vZOOPraha
Dnelistopadu
14.
selenové
ekospojek spolen, se žáky
7. B z rožmitálské základní
školyvydalivrámciDned,t ských sponzorG do zoologické zahrady v Praze. Nejprve
je ekal program s ukázkou
cvieníprasátkaJonatánaa
fretkyFredavRezervaciam
fiteátruBororo.
Poté následoval rozchod,
p?ikterémsimohližáciprojítcelouzoologickouzahradu.Asivšichnisezašlipodívatina
našeho adoptovaného levharta oblákového, na kterého žáci
naší školy každoron, p?ispívají ástkou 50 K. Díky to
muto p?ísp,vku jsme obdrželi vstupenky za symbolickou 1,Knaosobu.Nakonecnásekalprogramslachtany,kterýsi
všichnimocužili.
Kate"inaKarlíková,lenkaekospojek
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SLOVÍČKOKNZE
KdochceJežíše?

12.FOTBALOVÝPLES
16.února2019od20hodin

Slavili jsme Vánoce – Ježíšovy narozeniny. Kdo jej ale p?ijal
jako svého Krále, Spasitele? A jak tomu bylo v jeho dob,?
SpoleenskécentrumRožmitálpodT?emšínem
Když p?išel Ježíš s programem lásky, bylo pro tehdejší kul
HrajeskupinaHraky,p?ipravena
tury velmi t,žké ho p?ijmout. Hodnota lov,ka spoívala u
>ímanG ve velikosti úsp,chu. Mnozí projevili zájem o vojen
jebohatátombola.
skou kariéru, protože si mysleli, že je to hlavní zpGsob, jak Vstupenkyjsouvp?edprodejivPivniciKoruna.
v život, získat úsp,ch. Muž se v ?ímském myšlení hodnotil
podle moci, kterou disponoval, nebo podle množství otrokG,
jež vlastnil. Mentalita >ekG byla odlišná. Atény a >ím stá
li vždy v protikladu. >ím byl symbolem moci, zatímco Atény
symbolemfilozofieainteligence.>eckýmužbylhodnocenna
základ, získávání prestižních p?átel a své inteligence. Egyp
Rok se s rokem sešel a pro ZO ČSCH Rožmitál pod T?em
Eané hodnotili muže na základ, bohatství, které nahromadil.
šínem skonil další rok doprovázený mnoha úsp,chy z ?ad
Ježíš p?inesl poselství lásky, jakožto nejvyšší hodnoty. Když
chovatelG.
jeho souasníci slyšeli, že lov,ka máme hodnotit podle veli
Jako nejúsp,šn,jší z chovatelG byl vyhodnocen pan Petr
kostijeholásky,zn,lotojejichušímhodn,divn,Bylo
.
todiv
né i ŽidGm. Ti sice oekávali Mesiáše, ale davidovského typu Janoušek, který na Národní výstav, mladých králíkG v Olo moucizískalpohár–Vít,znákolekcezasvouty?lennouko –Mesiášeplnéhomociaslávy,jakobylkrálDavid.Vzhledem
lekci Kalifornských erných, estnou cenu a za samici titul
k této skutenosti pro n, bylo logické, že si v kritické chvíli
ŠampionaMistrČR.CelostátnívýstavavLysénadLabemmu
vybrali bu?ie Barabáše a ne Ježíše. Ano, Ježíš uzdravoval
nemocné, skv,le mluvil, dokonce vzk?ísil mrtvého Lazara,zajistiladalšíocen,níVít,znéty?lennékolekceaMistraČR.
ZúastnilseklubovýchvýstavvHolicíchavNezv,sticích,kde
aletojimnestailo.Onicht,livGdce,kterýbyvybudoval
- do
obdržel n,kolik estných cen a za hodnocení v klubu získal
staten, silnou armádu, aby vypudila >ímany ze zem, jejich
místo
3.
zarokNejv,
2018.
tšíhoúsp,chudosáhlnaevropské
otcG.Jakýtedym,liužitekzMesiáše,kterýjim?íkal,žemají
výstav, v Dánsku, kde p?edvedl 2x ty?lennou kolekci Ka milovatsvénep?átele,kterýjenabádal,abydokoncemilovali
lifornských erných a 1x ty?lennou kolekci Kalifornských
ty,kdojepronásledují?Ub,hlydvatisíceletamyšlenílidíse
havanovitých. Dále se zúastnil zemské výstavy v Klagenfur
nezm,nilo. Kdo je nejvíc respektovaným lov,kem? Ten, kdo
tu,kdezaKalifornskéernédostalestnoucenuatitul
- Šam
mámoc,jeinteligentníachytrý,ahlavn,mápeníze.Mocný,
pion.Mimotoobdrželestnécenyinamístníchvýstaváchve
bohatýkrásný
,
–takovéhosv,tuznává.Ježíšalelidstvuuka ZdicíchavZajeov,.
zujen,cojiného.>íká,žeúsp,šnostnenízaloženanatom,co
vlastníme,aninanašíinteligenci,aninanašímoci,protožeto DalšíbylavyhodnocenamladáchovatelkaKatrinHellerová,
která p?edvedla na výstavách p,kn, ohodnocená zví?ata. V
všechnobrzypomine.Našecenasem,?ípodletoho,jacíjsme.
Sedlanechvokresnísout,žizískalapohármladéhochovate
Jejímm,?ítkemjeláska.ProtožeBGhjeLáska.Kdopochopil
le,vMilevskuobdrželapohárpromladéhochovateleapohár
oemjek?esEanství,tenchceJežíše.Anaopak–kdopochopil
za celkov, 2. místo v sout,ži. Dále obdržela estnou cenu v
Ježíše,stávásek?esEanem..
Pater Petr
Jincích a Pohár mladého chovatele v Komárov,, a to vše za
(Voln,zpracovánopodleknihyEliasVella,
plemenoRexkunímodrý.
RukuvrucesJežíšem)
Dalšímúsp,šnýmchovatelemkrálíkGjepaníIrinaHellerová,kterávystavilaty?lennoukolekciMeklenburských
- stra
káGmodrých,kdezískalaslušnéhodnocení.Dálezískalaza
toto plemeno estnou cenu v Milevsku, Komárov,, Nezv,sti
V pátek 25. ledna si p?ipo cíchavZajeov,.
mn,lo Centrum Rožmitál
Pan Karel Jeníek vystavil na krajské výstav, v Lysé nad
pod T?emšínem, poskyto Labem Kalifornské erné i havanovité též s p,kným ohodno vatel sociálních služeb rok
cením. Zúastnil se dvou speciálek a v Holicích a Nezv,sti
od slavnostního otev?ení
cích, kde získal estnou cenu za kolekci Kalifornských - ha
multisenzorické místnosti.
vanovitých a za Kalifornské erné, získal titul Šampion. Na
Touto místností se pyšníme
celostátní výstav, v Lysé nad Labem a na národní výstav, v
jako jediné za?ízení, jehož
OlomoucivystavilKalifornskéernéihavanovitésvelmi
p,k
z?izovatelem je St?edoeský
ným ohodnocením. Mimo to získal ocen,ní za nejlepší holu kraj. Její princip spoívá v Snímekzeslavnostníhoote
bicivKasejovicích.
tom,ženaklientasouasn, v?ení multisenzorické míst
nosti.Foto:archivCentra
Pan Jind?ich Eisenreich vystavoval na místních výstavách
pGsobí vGn,, hudba (rGzné
vBlatné(estnácenazaVíde8skébílé),Zajeov,(esnácena
zvuky), barvy i vizuální vjemy. Tato místnost p?ízniv, pGso zaČinilumalou),Strakonicích(estnácena+pohárzaČin
bí p?evážn, na chování a nálady osob, u kterých je snížena
ilu malou, 2. místo výstavy), Kasejovicích (estná cena za
schopnostrozumovéhochápáníakterévnímajísvéprost?edí
Víde8ské bílé). Dále získal pan Eisenreich ocen,ní na míst kolemsebep?evážn,zapomocisvýchzákladníchsmyslG.
níchvýstaváchivkategoriíchholubiadrGbežZa
. svéholuby
Díky terapii dokážeme u n,kterých z klientG pozorozískal ocen,ní v Blatné (estná cena za poštovního holuba),
vat urité menší i v,tší zm,ny v jejich vyjad?ování emocí,
Nezv,sticích (estná cena za poštovního holuba a za Moravjednání a chování i p?i b,žných innostech. N,kte?í z kli skéhopštrosamodrého)Blovicích
,
(estnácenazapoštovního
entG, kte?í již nedokáží komunikovat verbáln,, tedy b,- ž
holuba), a Kasejovicích to samé ocen,ní. V kategorii drGbeže
ným zpGsobem, zaali více projevovat své emoce pomocí
vystavoval na okresní výstav, v Sedlanech (estná cena za
gest i mimiky oblieje. I p?esto, že místnost funguje tepr
zdrobn,lé) a v Milevsku (vít,z celé výstavy + pohár
ve rok, pozitiva se pomalu ale jist, projevují a doufáme,velsumky
že
i do budoucna dokážeme potenciál této místnosti využ
ízavelsmukyzdrobn,lé).
Všem chovatelGm p?ejeme mnoho úsp,chG i do nového
vat na maximum a p?inášet našim klientGm radost a užiroku.
ZOČSCHRožmitálp.T".
tek.
AnetaBartáková,DiS.

Ú chyZOČSCHRožmitál
sp,
podT?emšínemzarok2018

Výroímultisenzorickémístnosti
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Prosincovéd,nívCentruRožmitál
q

1.2senašeterapeutkyvypravilynavánoníjarmarkdo
rožmitálského spoleenského centra a Podbrdského muzea.
Naše Centrum se tam prezentovalo prost?ednictvím výrobkG
našichklientG,atop?evážn,svánonítématikou.
Nejkouzeln,jší období roku
q 4. 12. se zástupci z ?ad klientG za doprovodu terapeutky
je za námi a myslím, že za
Dušanyvydalina„Čertovskéhrátky“,kteréjižpodruhépo?ávšechnyd,tiizam,stnance
dalDomovseniorGSedlany.
naší mate?ské školy mGžu
q 5. 12 jsme p?ipravili pro naše obyvatele mikulášskou na ?íct, že jsme si ho nesmírdílku a odpoledne se konala „Mikulášská veselice“. K dobré
n,užili!Celýprosinecjsme
nálad,velkoum,roup?isp,lahudbaasamoz?ejm,ivýborný
spolen, s d,tmi vyráb,li,
sva?ákaoberstveníznašíkuchyn,.
malovali, zpívali a tancova
q jsme
12. 7
uspo?ádalikoncert„T?emšínskýchkvítek“,spo
li… Prost, oslavovali Váno
jený se sv,cením adventních v,ncG na jednotlivá odd,lení,
ce,jakjentošlo.
kterép?išelposv,titpanfará?Misa?.
Zaali jsme ertovskou
q 1. 2 p?ijely se svým programem d,ti ze Základní školy
besídkou, na které se nám
zTochovic.SehrálynašimklientGmpohádkuazazpívalyvá p?edstavily d,ti jako erti
noní písniky. Rovn,ž p?ivezly našim klientGm i malé, ale
a ertice, ale nechyb,li ani
milédáreky.Povystoupeníd,tíekalonaklientyp?ekvapení
andílkové nebo sn,hové
vpodob,vánoníhovystoupenínašichseniorG.
vloky. Za d,tmi se p?išel
q 13. 2 navštívily naše klienty d,ti ze Základní školy Viš
podívat sám Mikuláš s an 8ová.Rovn,žp?edvedlyklientGmsvénacvienévystoupenía
d,lem a ertem. Kdekdo by
zazpívalysisklientyznámékoledyavánonímelodie.
ekal,žed,tibudoustrachy
q 17. 12. se uskutenilo
bez sebe, ale všichni byli
plánované „vánoní vystoupení“ Šimona Peenky, kte statení, hodní a šikovní,
ré bylo spojeno s velkým
a proto dostali od návšt,
- v
p?ekvapením. O vystoupení
níkG n,co dobrého na zub.
ŠimonaPeenkyip?ekvape Poté jsme spolu s rodii a
nívpodob,jehohosta,her
d,tmi posed,li nad výborce Ji?ího Krampola se totiž zasloužila „Ježíškova vnouata“.
ným pohošt,ním a s úsm,
Toto vystoupení totiž bylo dárkem pro jednu z našich klien
vy na tvá?i se vraceli domG
tek, paní Hanu, která miluje hudbu a písniky. Úastní se
at,šilisenadalšíkrásnéspolen,prožitéchvíleveškolce.
každého vystoupení, které v domov, po?ádáme a zná celou
D,tem ale rozzá?ila úsm,v spousta dalších akcí na našem
škálupísniekifilmovýchmelodií.VelkédíkyodpaníHanyi
vánoním programu! P?edškoláci navštívili hornickou cha
loupku v P?íbrami, kde si spolen, popovídali o vánoních od ostatních klientG pat?í „Ježíškovým vnouatGm – pracov
ník
jedné
reklamní
rmy
fi
z
Prahy“,
kte?í
ud,
lali
radost
spous
zvycích,dokoncesiozdobiliiperníky.Takéjsmekrásn,vy t,
lidí.
strojení jeli do p?íbramského divadla na roztomilou pohádku
q p?iš
12.8 lyp?edstavitsvépokrokyvhudebníoblastid,ti
Princezna na hrášku. Další trošku jinou cestou za kulturou
ze Základní um,lecké školy z Rožmitálu. Hráli jak sóloví vy byla návšt,va kina v Rožmitále pod T?emšínem, kde jsme
stupující,maláuskupení,takiflétnovýidechovýsoubor.
zhlédlikrásnétradinípohádky.
q 21. 12. se pro ženskou
Nežjsmesep?edVánocemirozlouiliseškolkou,m,lijsme
ást osazenstva domova
ješt,jednuvzácnounávšt,vu,atounebylnikdojinýnežsám
konalo další p?ekvapení.
Ježíšek, který nechal d,tem pod stromekem hromadu dár P?ijela t?i d,vata – dobro
kG.Anebylytojenhmotnédárky,d,temdarovalipocitsou
volnice – kade?nice, které
náležitostiaspoustukamarádG.
se rozhodly ud,lat našim
Všichni jsme se zase t,šili po Vánocích do školky a už te
klientkám radost a poskyt
v lednu máme za sebou spoustu krásných zážitkG. Nejen, že
ly jim kade?nické služby.
jsme znovu navštívili kino, ale také jsme absolvovali mnoho
Tyto mladé dámy p?ivezly s
procházek po zasn,ženém m,st, a strávili radostné chvíle sebou domácí cukroví, pus hrátkamivesn,hu.Tímalesn,hovédovád,níurit,nekoní,
tily v kade?nickém salónu
protože nás všechny eká zimní olympiáda, kterou si všich p?íjemnouhudbuavytvo?ilypronašeklientkyp?íjemnépro
ni urit, moc užijeme! A eká nás toho ješt, spousta, takže
st?edí,kdejebezúplatn,hýkaly.
„hurádoškolky!“
KolektivMŠ q Vtensamýdenknámzavítalaješt,jednaskupinka.Jednaloseomladélidizokolínašehobývaléhodobrovolníka
- To
máše,kterýdocházelp?ednástupemnaškoluaktivizovatkli
enty na pavilonu. I tito dobrovolníci p?inesli domácí vánoní
cukroví, p?išli s kytarami a hlavn, s sebou p?inesli vzrušení
adobrounáladu.
q zástupci
12. 4
managementuCentra,takjakovminulých
letech, navštívili klienty Centra na jednotlivých odd,le
pop?álijimhezkéaklidnésvátkyadobrouchuEkešt,drove
erní vee?i. Klienti m,li nejen klasiku, kapra a bramborový
salát, ale mohli si zvolit i obalované filé, p?írodní filé s kaší,
ti,kte?íjsounadiet,a
, nechyb,laniku?ecí?ízekproty,kte?í
nemají rádi ryby. Všichni si pochutnali a prožili klidné a- po
hodovéVánoce.
q se
12. 8 uskutenilaposlednívelkáakce,ato„Silvestrov
skáveselice“.OhudebnídoprovodsepostaralipánovéZrnoa
Zlatohlávek. Oberstvení zajistila tak jako vždy naše kuchy
n,.
CentrumRožmitál,poskytovatelsociálníchslužeb

Duhovo–sluníkovýzpravodaj
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OPOZIČNÍOKÉNKO
V lednu jsme si p?ipomn,li 50. výroí ob,ti Jana Palacha,
dvacetiletého studenta Filozofické fakulty Univerzity
Karlo
vy.Pocelézemisekonalydesítkyvzpomínkovýchakcí.Jsme
rádi, že také na rožmitálské základní škole bylo díky n,kterým uitelGm toto výroí p?ipomenuto i nejmladší generaci.
I my bychom zde rádi uctili památku Jana Palacha a p?ipo mn,li aktuálnost jeho poselství. Dnešní svobodná doba
- na
23.února2019od20hodin
st,
ˇ stítaktoextrémníinynevyžaduje.P?esto,nebospíšpráv,
proto, nastavuje i dnes Jan Palach zrcadlo každému z nás,
Spoleenskécentrum
lhostejnosti,pohodlnosti,nezájmu,sobectví,alibismu,
ustra
šenosti i zbab,losti, s kterými velká ást obanG p?istupuje
RožmitálpodT?emšínem
ke svému dílu spoluodpov,dnosti za to, jak se v naší zemi
Vstupnénamíst,20,-K
žije. Nesmíme zapomínat, že souasná svoboda je hodnotou,
Vstupnévp?edprodeji
zakteroumnozípoložilisvéživoty.Lehcejsmesinanizvykli
natelefonnímísle728106
apovažujemejitém,?zasamoz?ejmost.P?itomonimGžeme
150,-K
vlastní vinou snadno p?ijít. VždyE i v naší zemi se diktáto?i
a zloinci dostávali a dostávají k moci demokratickou
ces
Vystoupíkapely
tou.NapoátkumnohýchdiktaturatotalitníchsystémGbyly
asto demokratické volby, na dlouhou dobu však poslední. I
dnesmnoholidívolápovlád,pevnérukysheslem„t?ebana
porážku, jen když nás vedou“ bez ohledu na morální kredit
osob, kterým ve volbách sv,?ují pravomoc za n, rozhodovat.
Stalosedokoncemódouotev?en,sevysmívatpravd,alásce,
hodnotám, na kterých byla vystav,na evropská k?esEanská
Akcesekonázap?isp,níapodpory
kultura.Protozdeapelujemenavšechnyobany,zvlášt,pak
M,staRožmitálpodT?emšínem.
ty mladší, pro které je politika mimo oblast jejich zájmu nenechte se zmanipulovat falešnými a lživými zprávami, zajímejte se o historii a zapojte se do ve?ejného d,ní alespo8
zodpov,dným využitím volebního práva, aE svoboda, pravda
aláskadostanouv,tšíšanci.Možnájepoínajícíúpadekzá padní civilizace zpGsoben práv, pohodlností, lhostejností
a zimní m,síc konen, p?inesl vydatné srážky, které se
První
nedostatkem odvahy bojovat za tyto hodnoty. Nezapome8me
p?evážn,vsakovalyamajítakvelkývýznamprozlepšenívod na stateného Jana Palacha a pamatujme na jeho poslední
ní bilance. Celkov, vyšel prosinec po zhodnocení jako teplot
slova: „Člov,k musí bojovat proti tomu zlu, na který práv, n, siln, a srážkov, mimo?ádn, nadnormální, když prGm,rná
staí!“
teplota1,8°Cje3,4°Cnadnormálemaúhrnsrážekmm
10,3
RudolfMareš,JanPešta,JosefHrdina,HubertHoyer,
iní neuv,?itelných 230 % normálu! Vedle teplého poasí se
JosefHo"ejší,FrantišekČástka,TomášHenkl
také ukázala zima s celodenními mrazy a se sn,hem, ale ne m,ladlouhéhotrvání.
Od1.do10.2
bylonatutoronídobunezvykleteplo.Dne
1.2siceleželoješt,10cmsn,hu,kterývšaknásledujícího
dne roztál. Teploty p?es den asto p?evyšovaly hranici 5°C,
3. 12 bylo dokonce jarních 1,5°C, což je i nejvyšší teplota v
tomtom,síci.Aždos
12. 6 výjimkouse
12. 5 každodenn,vy
skytovalysrážky.Tendensvítilosluncecelýden.Vostatních
dnechbylslunenísvitjennepatrnýnebožádnýVe
. dnech8.
ajsme
12. 9
zaznamenalisilnývítr.Tenpakp?ineslochlazení
aveer10.2zaalpadatsníh.
Vobdobíoddo
1. 12. 0
náskonen,zastihlazimasesn, hem.Hnedintenzivn,
12.
sn,žiloanapadlocm
10 nového
sn,humm
(12,9 srážek)Bylo
.
zajímavé,žepráv,naRožmitál
sku bylo sn,hu nejvíce. Teploty p?es den se postupn, snížily
pod bod mrazu, a proto se sníh udržel až do konce období, i
kdyžsesn,hovápokrývkaztenilanacm.
7 Nejvícemrzlo16.
kdy
12.,
nam,?enáteplota-4,8°Cbylainejnižšívcelémm,sí
ci.
Od 21. 12. do konce m,síce
p?evažovalo poasí s velkou
oblaností a astými vydatn,jšími srážkami, kdy dne 23. 1
spadlomm
17,5 vodyaoddo
19. jsme
12. 4
nam,?ilicelkem
Členkytýmuvedoucíchzrožmitálskéhorybá?skéhokrouž dokonce
5
,
7
3
mm
sráž
ek.
Nemusím
p?ipomínat, jak to bylo
kuJaroslavaNassováaMarieŠourkovávyrazilyp?edvá
pro
p?írodu
dGlež
ité.
Teploty
p?es den stoupaly až k hodnot,
noními svátky do Základní školy J. J. Ryby v Rožmitále
9,5°Cdne2.1avnocinemrzlovGbec.Vednech21.a2.
pod T?emšínem, kde p?edaly vánoní dárky a pod,kovaly
?editelce školy PeadDr. Jan, Bacíkové a její zástupkyni 12. vály silné až bou?livé v,try. Až ve dnech 29. a 30. 12 se
objevilosn,žení,alesníhseneudržel.Nasv.Silvestrajižop,t
Mgr.Iv,Ho?ejší(nasnímku)zaceloronívelkoupodporu
pršelo. Prob,hla ?ada zatažených až temných dní s výjimkou
rybá?skéhokroužku.Základníškolajenašímvelkýmpart kdy
12.,8
byloskorojasnoasluncesvítiloplnýchsedmho
neremapodporovatelem.Vzimnímobdobívyužívámet,lo din.
Je
velmi
dobré,
e
ž
prosinec
p?inesl
tolik
pot?ebnou
vláhu,
cvinuamoderníuebnuspoítaemainteraktivnítabukterájepronásip?írodudoslovapožehnáním.
lí.
AlešHaluska,vedoucírybá"skéhokroužku
HubertHoyer,správcemeteorologickéstaniceRožmitálp.T".

Gentiana
Madride
TheMetuzalém

Opoasívprosinci

Pod,kovánízaceloronípodporu
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V,šín

KINOROŽMITÁLP.T!.
ÚNOR2019

Jubileavúnoru2019

úterý5.únorav20:
BUMBLEBEE
akní,dobrodružnýUSA
Charlie je obyejná osmnáctiletá holka, která k narozeni
70let LadislavRajtora
		
V,šín
nám dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není
82let BoženaLoskotová
V,šín
obyejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle podob,
83let JosefKotrbatý 		
Buková
ukrývánejenp?edlidmi,aleiostatnímiTransformers.
Srden,blahop"ejeme!
Hrají:HaileeSteinfeld,JohnCena,JohnOrtiz..
2D–13minut–p?ístupný–120,-K
tvrtek7.únorav9:30
ABYLAZIMA
Pásmopohádekurenépromate?skéškoly
ad,ti,kteréjsoudomasmaminkami.
E-cinema–75minut–15,-K
ned,le10.únorav15:0
BOHEMIANRHAPSODY
životopisný,hudebníUSA/VB
Queen. Jediné, co je pozoruhodn,jší než jejich muzika, je
p?íb,hFreddiehoMercuryho.
Hrají:RamiMalek,LucyBoynton,JosephMazzello..
2D–134minut–od12let–titulky–120,-K
úterý12.únorav20:
UTOPSE,NEBOPLAV
komedieFRA
Když depresivní Bertrand, trpící krizí st?edního v,ku,
odpoví na inzerát, který hledá nového lena do družstva
mužského synchronizovaného plavání, netuší, že v druž stvunajdenejenp?átele,aleinovouchuEdoživota.
Hrají:GuillaumeCanet,LeïlaBekhti,MathieuAmalric..
2D–12minut–p?ístupný–titulky–10,-K
pátek15.únorav20:
ŽENYVBHU
komedieČR
ˇ stínapro
Komedieoženách,kterésenebojívyb,hnoutst,
ti. V,ra prožila s Jind?ichem bájený život a je pevn, roz hodnutásplnitjehoposledníp?ání–zab,hnoutmaraton!
Hrají:ZlataAdamovská,TerezaKostková,Ond?ejVetchý.
2D–93minut–p?ístupný–130,-K

Sd,leníobecníhoú?aduV,šín
Poplatekzapsy

Žádáme majitele psG, aby poplatek za psa uhradili na obec
ním ú?ad, do konce m,síce února. Poplatek iní 50 K za
prvéhopsaa10Kzakaždéhodalšího.

Pronájempozemk*
Žádáme nájemce pozemkG, aby nájem za pozemky uhradili
naobecnímú?ad,dokoncem,síceúnora.
SDHV,šínpo?ádá

HASIČSKÝBÁL
Pa8ákovnaV,šín

23.února2019ve20hodin

HrajeskupinaKudrnái
Vstupnéje10,-K,p?ipravenabudebohatátombola.
SbordobrovolnýchhasiGV,šínaTJSpartaV,šín
vásvšechnysrden,zvouna

MASOPUSTNÍPRFVODOBCÍ

úterý19.únorav20:
BEAUTIFULBOY
dramaUSA
Osmnáctiletý Nic má na první pohled vše – skv,lou rodinu,krásu,talentap?ijetínauniverzituvkapse.P?estojev
jehoživot,trhlina,kterouvypl8ujedrogami.Kdesevzala,
a jak mGže David pomoci svému milovanému synovi ve
chvílích,kdyseocitánadpropastí?
Hrají:SteveCarell,TimothéeChalamet,MauraTierney..
2D–12minut–p?ístupný–titulky–10,-K
pátek2.únorav20:
NAST!EŠE
komedie,dramaČR
Profesor Rypar poskytne doasné útoišt, Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na st?eše svého
domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vGbec sdílet
- je
denprostor,abyztohonebylakatastrofa?
Hrají:AloisŠvehlík,DuyAnhTran,Vojt,chDyk..
2D–97minut–p?ístupný–10,-K

sobota2.b?ezna2019
Zaátekjeve12hodin.

ZŠaMŠV,šín

Výhravpátémroníkuprojektu

úterý26.únorav20:
SKLENNÝ
thriller,hororUSA
Thriller inspirovaný komiksem spojuje dva samostatné
úsp,šné filmy Vyvolený a Rozpolcený. Z filmu Vyvolený
se vracejí herecké hv,zdy B. Willis v roli Davida Dunna a
z filmu Rozpolcený se objevuje J. McAvoy v roli Crumba.
Hrají:BruceWillis,SamuelL.Jackson,JamesMcAvoy..
2D–90minut–od12let–titulky–10,-K

Kinojebezbariérové,vstupenkynapromítáníjsou
kdostánívp"edprodejivkancelá"iM,stskéhokulturního
Žáci základní školy se zúastnili 5. roníku projektu Domes st"ediskavRožmitálepodT"emšínem-tel.:318659.
tosproškolyavyhráliproduktyDomestosvhodnot,K.70
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ZprávaoinnostiSborudobrovolnýchhasiGV,šínzarok2018
Lo8skýrokbylprosborvýznamnýmro
bylivysazenivnocizna
29. 1942. 30
Martin Hutr zúastnila sout,že s výb,kem, neboE jsme si v tomto roce stého• ervna
23.
jsmeoslavilivý
135. roíza
hem „Svatohorských schodG“ v P?íbravýroí vzniku samostatného Českoslo
loženínašehosboru.
miavybojovalazde10.místo.
venskéhostátup?ipomn,litakéjiž135.
• ?íjna
27.
jsmesip?ipomn,livý
10. roí
• zá?í
15. sekonalroník
15.
sout,že„O
výroí založení sboru. Výboru SDH za
založení samostatného státu položením
putovnípohárvedoucíhoORROSHP?í spoluprácelenGsboruaobcesepoda
v,ncekpamátníkupadlýchazasazením
bram“ v Budínku, kde družstvo mužG
?ilozajistitdGstojnéoslavyvýroí
- založ
etní lípy. Ženy zorganizovaly u této
pam,
nadlet
35
obsadiloposoutuobouasG
ní,kterésekonalyervna
23.
Nej
2018.
p?íležitosti lampionový prGvod, kterého
6. místo. Ženy v sout,ži „O putovní po
d?ívezdebylaotev?enavýstavkahistorie
sezúastniloccad,
90 tízV,šínaaoko
hárstarostyOSHP?íbram“zdeobsadily
asouasnostisboruaobce,následovala
lí. Veer jsme uspo?ádali posvícenskou5.místo.
slavnostní výroní schGze za úasti ha
zábavu,kdehrálaskupinaKudrnái.
V lo8ském roce se družstvo mladších
siských p?edstavitelG okresu, našeho
Úastnašichdružstev
mužG zúastnilo ty? sout,ží „Brdské
okrsku
9.
azástupcGzokolníchsborGa
nasout,žích:
ligy“aseziskemty?bodGobsadilocel
sborG od Berounky, kam zajíždíme traV lo8ském roce v,šínský sbor a obec
kov,až25.místo.
din, na sout,že. U této p?íležitosti byli reprezentovala na jednotlivých
- sout,
Sout,žním družstvGm d,kuji jménem
lenovéSDHV,šínvyznamenánimedai
žíchdv,družstvamužG(družstvodo35
výboruzareprezentacinašehosboruav
lemi a diplomy sboru, okresu, kraje alet-mužiIadružstvonad35let-muži
nadcházející sezón, jim p?eji ješt, lepší
republikyasborubylaud,lenaMedaile
II)Druž
.
stvoženselonizúastnilodvou výsledkynežvlo8skémroce.
svatého Floriána. Po ob,d, pokraovaly sout,ží. Družstva mužG se zúastnila
Preventivníinnost,pomocp?i
oslavy slavnostním nástupem družstev
celkem16sout,žívrámcinašehookrs
požárechadalšíchpohromách:
apoloženímv,ncekpamátníkupadlých
kuimimon,jsest?ídavýmiúsp,chy.
• 23. b?ezna se lenové SDH V,šín a
na návsi. Po uct,ní památky padlých v
• 21. dubna se družstva mužG I a II již
Buková zúastnili školení výjezdových
obou sv,tových válkách starosta obce
tradin, zúastnila zahajovací sout,žejednotekvPa8ákovn,.
Ing.PavelHutrdekorovalČestnýpraporsezóny27.roníkuoputovní„Erbm,s
• 31. kv,tna kolem 16. hodiny byla vý
sboru pam,tní stuhou ke stému výro
ta Rožmitálu p. T?.“ Družstvo starších
jezdovájednotkaV,šínpovolánaklikvi
í založení Československa. Následn, mužG obsadilo 3. místo a mladší obsa
dacipožárudomuveV,šín,.p.137.
prob,hla v areálu Sparty V,šín sout,ž
dilikrásné2.místo.
• ervna
5.
výjezdovájednotkaV,šínko v požárním útoku s netradiní lunko• 12.kv,tnasevRožmitálep.T?.usku
lem9:30pomáhalalikvidovatpožárná
vou štafetou. Dovolte mi, abych všem,
tenilo I. kolo postupové sout,že v po
kladního auta na odpoívadle nad Vek
kte?ísepodílelinap?ípraváchioslavách
žárním sportu 9. okrsku. Sout,že se
endem. P?íinou požáru byla technická
založení sboru, velice pod,koval. Také zúastniladv,v,šínskádružstvamužG.
závada.LikvidacipožáruzajišEovalyjed
bych cht,l samoz?ejm, pod,kovat všem
Družstvo mužG nad 35 let obsadilo v
notkyHZSP?íbram,RožmitálaV,šín.
sponzorGm a St?edoeskému kraji za okrskové sout,ži v disciplín, požární • 6. ervna za spolupráce vedení místní
finanní p?isp,ní na oslavy, bez jejichž
útok 2. místo, mladší muži v p?ekážko
základní školy se op,t uskutenila pro
podporybychomoslavyzaloženívtakovéavpožárnímútokuobsadilimísto.
1.
hlídkahasiskézbrojnice.
vémrozsahunemohliuskutenit.
Ing. Martin Hutr v sout,ži jednotlivcG
• 2. ?íjna v 15:3 byla zásahová jednot
Náš sbor m,l k 31. 2 08 evidová
obsadil2.místo.
kapovolánaklikvidacipožárukapliky
no 94 lenG z toho 26 žen a 68 mužG.
• 19. kv,tna u hasiG z Bukové prob,
veVševilech.Vtomtop?ípad,sejednalo
Do sout,ží, brigád a ostatních akcí po hl již osmý roník „Memoriálu Josefa
o nám,tové cviení jednotek na dálko
?ádanýchSDHsevlo8skémroceaktiv Šourka“ v požárním útoku. Družstvo
vou dopravu vody k ohnisku požáru.
n,zapojilo18žena36mužG.
mladšíchmužGzdeobsadilo5.místo.
Jednotka se dostavila na místo zásahu
Členové výboru SDH v prGb,hu roku
• 23. ervna u p?íležitosti oslav 135.
vdanémlimitu,bohuželvedeníprodál
zajišEovali návšt,vy u starších lenG u výroí založení našeho sboru prob,hla
kovou dopravu vody od zdroje k ohnis
p?íležitosti jejich životních výroí- a p?e
na h?išti TJ Sparty V,šín sout,ž v po
ku nebylo dotaženo z dGvodu absence
dali jim dárkové balíky. Loni se naši žárním útoku na t?i proudy (ženy m,ly
n,kolikavyzvanýchsborGokrsku.
lenové zúastnili sedmi brigád, kterépouze dva proudy) se sáním z kád, a s
• ?íjna
5.
kolemhodiny
12.
bylajednotka
byly zam,?eny na pomoc obci, sb,r že
netradiní lunkovou štafetou. Mladší vyzvánaklikvidaciohn,vlesnímporos
lezného šrotu, údržbu sv,?ené techniky mužiobsadilimísto,
1.
místo
2.
obsadili
tunaTeslínech.Nast,
ˇ stízdešlopouzeo
a údržbu objektu hasiské zbrojnice.bukovští hasii, starší muži V,šína byli
špatn,uhašenéohništ,turistG.
Brigádsezúastnilo20lenGabylop?i
t?etíaženysvojikategoriivyhrály.
• 25.?íjnabylnahlášenpožárvpískov
nichodpracováno324hodin.
• 5. ervence se konal 28. roník „Me
n,veV,šín,,kdesepálild?evníodpad.
Kulturní,spoleenské
moriálu Če8ka Poláka“ v Hod,myšli.
• 13. prosince byla výjezdová jednot
asportovníakce:
Sout,že se zúastnilo družstvo mužG ka V,šín povolána k zásahu do lokali • 10. února jsme zorganizovali za spo nadlet.
35
Sout,žilosevedvoukolecha ty Teslíny, kde na silnici I. t?ídy . 19
lupráce se Spartou V,šín masopustní obaasysesítaly.DružstvomužGnad
došlokvGlimokrémusn,hukprov,šení
prGvod obcí s následným oberstvením 35letzdeobsadilo4.místo.
kabelového vedení NN a došlo tímto k
v Pa8ákovn,. Masopustního prGvodu
• 6. ervence se družstvo mladších
omezenídopravy.
sezúastnilocca30masek.
mužG zúastnilo sout,že v rámci oslav
VprGb,hulo8skéhorokuosmnašich
• 24. února jsme odpoledne po?ádali 130. výroí založení SDH Vranovice.
lenGdarovalo3xpropot?ebynásostat
d,tský maškarní karneval a téhož dne Družstvozdevybojovalo8.místo.
ních tekutinu nejcenn,jší, tedy svou
veer se uskutenil i „Hasiský bál“. • 1. srpna se vydali mladší hasii na
krev,zacožbychjimcht,lpod,kovat.
Hrálap?in,mskupina„Kudrnái“.
sout,ž do T?ebska „O pohár starosty“,
Záv,rem této zprávy o innosti do• 30. dubna spolen, hasii s fotbalisty kdeobsadilikrásné2.místo.
volte, abych jménem výboru pod,ko nanávsiukaplikystav,limájku
• zá?í
1. sedružstvostaršíchmužG,ten
val Obecnímu ú?adu V,šín za finan
• ervna
3.
jsmesepodíleliop,tnaspotokrát omlazené o b,žce, vydalo na 19.
ní a materiální podporu a pomoc pro
lupo?ádáníd,tskéhodne,kterýsekonal roník o „Putovní pohár na Berounce“ naši dobrovolnou innost. Dále d,kuji
vesportovnímareáluTJSpartaV,šínza
ve Stradonicích u Berouna. DružstvolenGm výboru a všem lenkám a le
úasticca80d,tí.
zde po lunkové štafet, (3. místo) a po
nGm, kte?í se aktivn, zúast8ovali v
• 17. ervna se hasii také zúastnili žárním útoku (2. místo) obsadilo celko prGb,hu roku sout,ží, brigád a zajiš odhalenípamátníkuparašutistGskupin
vé2.místo.
Eování akcí na úkor svého volného aIntranstive a Tin na Václavce, kte?í zde
• 8. zá?í se dvojice Jirka Roušal a Ing.
su. Ji"íSmrenský,starostaSDHV,šín
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Upozorn,nínanutnostúpravy
zelen,nasprávnímúzemíobce

Vyzývámetímtomajitelenemovitostínasprávnímúzemíobce
HvožanymajípíšEalu
Hvožany, kte?í mají na svých pozemcích vysazeny stromy a
v t,sné blízkosti plotG, aby odstranili p?erGstající v,t
nasvatovítskýchvarhanáchke?e
Jednáseosoukromépozemkysousedícísmístnímisilnicemi

a chodníky, kde stromy a ke?e prorGstají p?es plot, brání ve
Tém,? ty?i roky probíhá sbírka na nové varhany pro kated rálusv.Víta,VáclavaaVojt,cha,kterájesymbolemeského výhledu a zužují tak profil komunikací. Tímto je omezována
bezpenostprojížd,jícíchautabezpenýpohybchodcG.Ten národa a bez siluety chrámu si nedovedeme Prahu p?edsta
too?ezv,tvízasahujícíchdomístníchkomunikacíjevhodné
vit. Asi málokoho z nás napadlo, že svatovítská katedrála
nemá velké varhany, které by ji dGstojn, rozezn,ly. Stejn,provéstvdob,vegetaníhoklidu,tedydo31.b?ezna2019.V
tak, jako se v minulosti eský národ skládal na stavbu
- Náp?ípad, komunikací nižších t?íd v,tve nesmí zasahovat níže
nežp,tmetrGnadvozovkuaoblastp?íkopu.Podchodnávýš rodníhodivadla,jsmevrocev
2018, rocevý
10. roízaložení
kastromGnadp,šímikomunikacemijem
2,5 anaší?kutak,
naší republiky, schválili na zasedání obecního zastupitelstva
abyv,tvenezasahovalydoprGchodnostichodníkGanebráni
prosince
19.
adopci
2018
varhannípíšEalynanovýchhlavních
ly lidem v bezpené chGzi. Snížená prGjezdnost komunikací
varhanách ve výši 150 K. „Hvožanská píšEala“ se stane
mGže být dGvodem pro omezující obslužnost v,tšími vozy souástíhlavníhostrojesoznaenímpíšEalyH17aCornetII-V
nap?. vývoz TKO, v zimních m,sících prohrnování sn,hu i
(?ada–1) Cis.AtaksekatedrálousvatéhoVíta,VáclavaaVoj
zhoršený prGjezd vozidel složek IZS. D,kujeme za pochopet,charozeznípravd,podobn,jižvprosincinové
2019
varhany
ní.
MarkétaBalková,starostkaobce
i díky „naší“ píšEale. V nejbližší dob, obdržíme z Nadaního
fondu svatovítských varhan miniaturu píšEaly s certifikátem.
MarkétaBalková,starostkaobce
SpolekrodiGap?áteld,típ?iZŠaMŠHvožany
po?ádávKDHvožanydne9.201tradiní

Karetníturnajvprší

Rodiovskýples
ktanciaposlechuhrajeskupinaKudrnái
Vstup:10,-K
Zaátekplesuve20.3hodin.
Bohatátombola!
Cenavstupenkyvp?edprodeji80,-K.

Provozkompostárnyvíslech

Celkový poet p?ístupG na kompostárnu byl za ?íjen a listopad
2018 celkem 382, z toho obecní za
m,stnancim,lip?ístupG.
64
Tozna
mená,žesoukroméosobynavštívily
kompostárnu318krát!Nejvícep?ístupGm,luživatela
140, .
tocelkemNejruš
15.
n,jšímdnembylaned,lelistopadu
1.
s
V sobotu 19. ledna prob,hl již 9. roník karetního turnaje v
devatenáctip?ístupy.Naopaknakompostárnunikdonep?ijel
prší.VklubuUHasienaMýtechsesešlo12hráG,kte?íse
vúterýlistopadu.
20.
Kompostárnaseznovuotev?eprove?ej
p?ih?edob?ebavili.Po?adíhráG:1.místoVáclavSladký,2.
nost1.b?ezna2019.
MarkétaBalková,starostkaobce
místo Milan Kuba a 3. místo Šárka Puchernová. Na jubilej ním10.roníkuzaroknavid,nou!

RGznézprávyzHvožanska

Kulturníkomisep?iOZHvožanysrden,zvena
•ProvozObecníknihovny
veHvožanechvúnoru:pon d,lí4.2a18.2vdob,od15do17hodin.
,
Známky
•
nasvozSKOnarok2019
jsouvprodejina- po
který
se
uskutení
v
sobotu
od
9
1
0
.
3
2
hodin
4
1
kladn, OÚ. Rozpis svozG SKO je vyv,šen na ú?ední desce
vKDHvožany.Naprogramujed,tskátombola,
OÚ nebo na internetových stránkách www.hvozdany.cz/
sout,že,hudba,tanec,vyhlášenínejhezíchmasek,
aktuality.
d,tskýkoutekpromr8ouseaprodejoberstvení.
• Platby za místní poplatky tj. za psy a nebezpený od pad-místnípoplatkyjsousplatnédlevyhláškydo28.
• Evidence psG - Žádáme majitele psG, aby ve vlastním
zájmu zaktualizovali informace o svých psech. Pokud pes
pošel nebo byl utracen, je nutné ho odhlásit z evidence
na OÚ a odevzdat evidenní známku. V opaném p?ípad,
50let Zden,kFi?tík 		
Vacíkov
povinnost místního poplatku za psa dle obecn, závazné
5let LenkaŠmídková
Hvožany
vyhláškytrvá.
60let JaroslavaStará
		
Hvožany
• Zimní údržba
- Tímto žádáme majitele a ?idie vozidel
60let EvaŠindelá?ová 		
Pozdyn,
parkujícíchnakomunikacích,ve?ejnýchplocháchachod
75let MiloslavaValentová Hvožany
nících, aby svými zaparkovanými vozidly nebránili v p?í 75let JanKoubek 		
Leletice
pad, sn,hových srážek prGjezdu komunální techniky na
89let VlastaŠatavová
		
Hvožany
prohrnovánísn,hu.
Srden,
blahop"ejeme!
•Obecníkompostárna jevúnoruuzav?ena.

DTSKÝMAŠKARNÍBÁL
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P?ijatáusnesenízjednánízastupitelstvaobceHvožany
zedne19.208,kterésekonalood17hodinvzasedacímístnostiObecníhoú"aduveHvožanech

14/2018/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou
14/2018/15
ko
Zastupitelstvoobceschvalujepodánížádosti
misivesložení:Mgr.IvanaJuraková,PetraKmGchová,Bc.
dotacizDT17d8210APodpora
obnovymístníchkomuni
kacízMMRnaprojekt„Hvožany–opravamístníkomuni
PetrLavikaaov,?ovatelezápisu:Ji?íTGmaaVeronikaJind?ichová,zapisovatelku:pí.MartinuŠtikovou.
kacekeh?bitovu“azávazekfinanníspoluúastinarealizaci
14/2018/02 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
stavby
ástidlepodmínekdotace.P?ípravužádostiodotacizajist
obecního pozemku p. . 73/1 v k. ú. Leletice o vým,?e cca
M.K.,Drachkov.
2
m
108
paníM.B,St?ekov.Podmínkyprodeje:cenaK/10
14/2018/16 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádost
o dotaci z DT 17d8210B - Podpora obnovy sportovní in
m 2 ,nákladyspojenésp?evodemhradíkupující,z?ízeníbez úplatnýchslužebnostínadotenémpozemku.
frastruktury z MMR na projekt: „Hvožany – modernizace
14/2018/03 Zastupitelstvo obce schvaluje sm,nu ásti
zázemí školní t,locviny“ a závazek finanní spoluúasti na
2
obecníhopozemkup..73/1ovým,?ecca9m
zaástpo realizacistavbydlepodmínekdotace.P?ípravužádosti
- odo
2
zemkust.o
39. vým,?eccam
19
který
,
jevevlastnictvítaci
p.
zajistíM.K.,Drachkov.
14/2018/17 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádost
J. K., B?eznice, vše v k. ú. Leletice dle návrhu GP. Náklady
spojenésesm,nouhradíp.J.K.
odotacizDT17d8210E-Rekonstrukceap?estavbave?ej
14/2018/04 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpotové
ných budov - „Hvožany - rekonstrukce zázemí a interiéru
opat?ení.10/28,kteréjep?ílohoutohotoUsnesení.
kulturního domu“ a závazek finanní spoluúasti na reali
14/2018/05 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoet
zaci
obce
stavby dle podmínek dotace. P?ípravu žádosti o dotaci
zajistíM.K.,Drachkov.
na rok 2019, Plán nákladG a výnosG hospodá?ské innosti
naroka
2019 St?edn,dobývýhlednarokkteré
201, - 20
14/2018/18Zastupitelstvoobceschvalujepodánížádosti
jsousouástítohotoUsnesení azárove8zmoc8ujestarost
dotacizDT17d8210GObnova
drobnýchsakrálníchstaveb
ku obce k provád,ní rozpotových zm,n v rámci závazných
ah?bitovGzMMRnaprojekt“Hvožany–h?bitov“azávazek
ukazatelG.
finanníspoluúastinarealizacistavbydlepodmínekdotace.
14/2018/06 Zastupitelstvo obce zmoc8uje starostku14/2018/19
obce
Zastupitelstvoobceschvalujepodánížádosti
kprovedenírozpotovéhoopat?enídle
1/208 .
odst.
§102
dotaci z DT 17d8210H - Podpora budování a obnovy míst
Zákona
2,
oobcích,proúetníoperaceap?íp.úetníopravy,
aktivního a pasivního odpoinku z MMR na projekt “Hvož
kterévzniknouvobdobíoddo
12. s
2018,.3 násled
any – street-workoutové h?išt, pro ve?ejnost“ a závazek
noukontroloufinanníhovýborudo31.209
finanní spoluúasti na realizaci stavby dle podmínek- do
14/2018/07ZastupitelstvoobceschvalujePláninventur
tace. za
roknavazující
2018
naschválenousm,rnicioinventarizaci, 14/2018/20 Zastupitelstvo obce schvaluje p?evod
- finan
v.jmenovánípotukomisíajejichlenG.
ních prost?edkG ve výši 30 K z hospodá?ské innos
14/2018/08Zastupitelstvoobceschvalujevýsledek
vý
ti
b,ro
na úet Fondu obnovy vodohospodá?ského majetku obce
vého?ízenínave?ejnouzakázkunapo?ízenívozidlavrámci Hvožanyzakalendá?nírok2018.
projektu „Klubové centrum Hvožany - zázemí pro sociální
14/2018/21 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádost
služby“apov,?ujestarostkuobcekuzav?eníkupnísmlouvyodotacizProgramupro
2019
poskytovánídotacízrozpotu
sdodavatelskoufirmouCOLORCARS,s.r.o.,Drásov.
St?edoeského kraje ze St?edoeského Fondu podpory dob
14/2018/09ZastupitelstvoobceschvalujeDodatekrovolný
.1ke
ch hasiG a složek IZS, kofinancování úelových in Smlouv,odílo.18–05/218 sfirmouKombatechs.r.o.,
vestiníchdotacíprogramDotaceproSDHobcínarok2019
PrahanazhotoveníPDnaakci:„Stavebníúpravyap?ístav
na po?ízení nového dopravního automobilu a spolufinanco
bapožárnízbrojnice“.
váníprojektudlepodmínekdotace.
14/2018/10 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek
14/2018/22
.3k
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádost
SoD s firmou Stafis – KT, Paejov na stavbu: „Statického
odotacizProgramupro
2019
poskytovánídotacízrozpotu
zajišt,níšpejcharu–praváástst?echy“.
St?edoeskéhokrajenaobnovupamátekurenýchkespole
14/2018/11 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatekenskému
.2k
využitínaprojekt„ObnovašpejcharuveHvožaSoD . 1/2084- ze dne 5. 2 018 s firmou Znakon,
nech“aspolufinancováníprojektudlepodmínekdotace.
Sousedovicenaakci„Multifunkníh?išt,–Hvožany“.
14/2018/23 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádost
14/2018/12Zastupitelstvoobceschvalujevypsání
- výb,oro
dotacizProgramupro
2019
poskytovánídotacízrozpotu
vého ?ízení na projekt „Lesní cesta pod Javory“ a jmenuje
St?edoeskéhokrajezeSt?edoeskéhoFondusportu,volné
ho asu a primární prevence na projekt „Hvožany - záze leny do komise pro otevírání obálek a leny hodnotící ko
misevtomtosložení:MarkétaBalková,Ing.MichalZden,k, mípromultifunkníh?išt,“aspolufinancováníprojektudle
Petra KmGchová, Veronika Krejová a Bc. Petr Lavika, ná podmínekdotace.
hradníci:MilanJaroš,VeronikaJind?ichová.Výb,rové?íze 14/2018/24Zastupitelstvoobceschvalujeadopcivarha
nízorganizujefirmaMINOSCBs.r.o.,ČeskéBud,jovice.
píšEaly na nových varhanách v chrámu sv. Víta v Praze ve
výšipro
150K.
14/2018/13 Zastupitelstvo obce schvaluje „Program
poskytovánídotacíobcíHvožanyvoblastecht,lovýchovya 14/2018/25 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnut
sportu,kultury,požárníochranyaostatnízájmovéinnosti
mo?ádné odm,ny starostce a místostarostovi obce, a to ve
vroce2019“.Programjep?ílohoutohotoUsnesení.
výšim,síníodm,ny,kterájimnáležízavýkonjimizastáva
14/2018/14 Zastupitelstvo obce ukládá starostce
- obce
néfunkce.
vy
Odm,nabudevyplacenavprosinci2018.
14/2018/26 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoet Mikr
hlásit nejpozd,ji dne 31. 12. 2018 „Program pro poskyto
vání dotací obcí Hvožany v oblastech t,lovýchovy a sporregionuT?emšínnarok2019.
tu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové innosti v
Pozn.: Zve"ejn,na je upravená verze Usnesení z dGvodu do
roce 2019“ a zárove8 zve?ejnit Výzvu pro podávání žádos
držení p"im,"enosti rozsahu zve"ej8ovaných osobních údajG
tí o poskytování dotací obcí Hvožany v oblastech t,lový
chovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové podle Zákona . 10/2 Sb., o ochran, osobních údajG v
platném zn,ní a v souladu s Obecným na"ízením o ochran,
innosti v roce 2019“ s termínem podání žádostí od 1. 2.
osobních údajG (2016/79EU) - GDPR. Usnesení v úplném
do 28. 2. 2019, s objemem finanních prost?edkG ve výši
zn,níjekdispozicinaOÚ.
150K.
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Pod,kováníhvožanským
hasiGmadobrovolníkGm

ŠkolácisiužilitýdennaZadov,

Hned po vánoních prázdninách všichni naši d,tští lyža?i v
ned,li ráno naložili své „vercajky“ do parádního minibusu
pana Vohryzky a zamávali na týden rodiGm. Chata Cihelny
na Zadov, byla jako vždy schopna uspokojit všechna naše
p?ání. Každé dítko si hbit, zabralo postel na útulném pokoji
aokamžit,serychtovalodolyža?skéhoúboru.Sn,hovépod mínky byly parádní a b,hem dvou dnG se ješt, zásadn, vy
lepšily. Skoro metr sn,hu nabídl výjimenou p?íležitost pro
jízdu v hlubokém sn,hu. Málokdy otev?ená erná sjezdovka,
která je z boku zadovské Kobyly, dala prostor pro vyznavae
„freerideru“. Naši borci prošli jako vždy celou výukovou- ?a
douvedoucíkcelkov,slušnýmdovednostemnavšechtypech
sn,hu.Úplnízaátenícit,chtošestdnGbojovaliokaždýob louk. A povedlo se! DGkazem byl úsm,v na jejich tvá?ích p?i
dojezdukvleku.
Jako vždy velice pomohla spolupráce s V. J. (GDPR). =>
Jeho funkce instruktora, servismana, kameramana v jedné
osob, d,tem p?ináší velké výhody. Každý pak mohl veer vi
d,tsvéum,nínaplátn,aposoudit,kdejecokvylepšení.
Když jsme u veerG.. tak kuleník, karty, básn,, filmy s
lyža?skoutematikou,anakonectanenízábavasblatenskou
azbirožskoupartouuzav?elakrásnýlyža?skýkurz2019.
Hlášení rodiGm: všichni p?ijeli domG v po?ádku.. Tak
skolll!
Mgr.MarcelVo"íšek

Velké pod,kování pat?í
hvožanským hasiGm
a dobrovolníkGm, kte?í
odpracovalin,kolikdesí
tek brigádnických hodin
p?i úprav, „nové“ obecní
stodoly na doasné ga
ráže pro parkování Tatry
815 a terénního vozidla
pro JPO III. Dnes je díky
tomu veškerá hasiská
technika p?ipravena k
výjezduzjednohomísta.
V této lokalit, by m,la
být vybudována nová
hasiská
zbrojnice,
která bude navazovat
na pGvodní hasiskou
zbrojnici. V,?ím, že se
nám projekt nové hvožanské zbrojnice poda
?í realizovat co nejd?íve.
MarkétaBalková

Odpoledneplnéhervdružin,

ObecHvožanyvespolupráciseSpolkemBeneše
zBlíživy,SDHHvožanyaSDHVacíkovsrden,zvouna

Hudebníodpoledne(nejen)proženy
,

kterésekonáup?íležitostiMezinárodníhodnežen.
KtanciaposlechuhrajeToulavákapelaPepyJanouška.

sobota2.3019od14:0,KDHvožany
Svozzobcízajišt,n:Vacíkov13:5,Leletice13:40,
Pozdyn,13:5,RoželovaMýta13:40

vstupné:ženyzdarma,ostatní–dobrovolné

ZŠaMŠHvožany

Členové žákovského
parlamentu si op,t
ud,lali as na své
mladší spolužáky ve
školní družin, - na
pátek18.lednasipro
n,p?ipraviliherníod
poledne. „Parlamen
Eáci“ v,novali d,tem v
družin, svGj as, p?i neslizdomovazábavné deskové hry a organizovali p?esuny sout,žních skupinek
mezi stanovišti. Odm,nou jim v záv,ru odpoledne bylo velké
pod,kováníapotleskmalých„družinká?G!.

PernštejnivZŠaMŠHvožany

V pond,lí 21. ledna
op,t navštívili naši
školu lenové pardubické um,lecké agenq
1.2Jednodennípololetníprázdniny
tury Pernštejni, ten
q
4.2DivadloA.Dvo?ákaP?íbram-Princezna
tokrát s programem
zemlejna,MŠ+1.-3r.,8.30
Staré pov,sti eské.
q
6.2DivadelnívystoupenížákGzKamýkanadVltavou
Žáci 1. až 9. roníku
-Princovéjsounadraka,KDHvožany,10.3
se zábavnou formou
q
9.2Rodiovskýples,KDHvožany,20.3
seznámili (v,tšina si snad už jen p?ipomn,la) s nejstaršími
q 21.EVVHrachov-Nanávšt,v,uRákosníka,MŠ+
d,jinami eských zemí. B,hem hodinového programu se po 1.roník,MŠ9.0
tkali s praotcem Čechem, Libuší a jejími sestrami, seznámili
Aktuality,dokumenty,fotogalerii,informacezjídelnyse s P?emyslem Oráem, Bivojem, Horymírem, Neklanem a
amnohodalšíhonaleznetenawebuwww.zsmshvozdany.cz
dalšími postavami eských pov,stí. N,které d,ti se dokonce
stalysouástíČechovydružinyp?iputovánídozem,zaslíbe né.P?edtím,nežsivšichnip?ítomnímohli„osahat“rekvizity
a pot,žkat mee a další zbran,, museli zodpov,d,t n,kolik
záludný
Jak jsme psali v prosinci, postoupili do krajského kola
sou chotázekzeskýchd,jin.
t,že„Mladýchemik“t?ižácihvožanskéškoly.Totoklánípro
St?edoeský, Jihoeský kraj a kraj Hlavní m,sto Praha pro
b,hlo 13. prosince na Masarykov, st?ední škole chemické v
ZŠ a MŠ Hvožany po?ádá zájezd do p?íbramského divadla
Praze. Své chemické v,domosti si tady zm,?ilo celkem 348
nahumornoualehcelechtivouhruMGjromantickýp?íb,h.
žákG. Naši si vedli velice dob?e, V. Dammerová skonila na
P?edstavenízane12.února2019od19hodin.Cenazado
míst,
5.
P., Vinšovájakoa
79. V.NovotnýjakoVš89. embla
hop?ejeme a v,?íme, že tyto v,domosti uplatní na st?edníchpravu a vstupenku je 20,- K. Autobus z Hvožan odjíždí
v17.30hodin,zastávkyjsoumožnédledohody.P?ihlásitse
školách. Čeká je ješt, školní kolo chemické olympiády, kde
mGžetevZákladníškoleHvožany.
urit,budoutakéúsp,šní.

Akceplánovanénaúnor

q
q

q

q

Úsp,chvsout,žiMladýchemik

Pojetesnámidodivadla
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Vševily
Činnostobecníknihovny
veVševilechvroce2018

Únorovájubilea
75let VladimírProcházka LesníChalupy
Srden,blahop"ejeme!

Pozvánkanamasopust

Našeknihovnafungujejiž18.rokem,avšakodtédobyse,až
Vševilskýmasopustseuskutenívsobotu2.b?ezna.
na jednu výjimku, poet výpGjek i poet tená?G stále sniSrazmasekjev10:45ukapliky.
žoval.Pronázornostuvádímn,kteréstatistickéúdaje.Vroce
20jsmem,li27tená?G,kte?ísicelkempGjili130knih
a asopisG, v roce 20 to se stejným potem tená?G bylo
vý
1062 pGjek,vrocese
203 poettená?Gzvýšilnaale
30,
poet výpGjek klesl na 80. V roce 206 se poet výpGjek
zvedl na 15, ale o rok pozd,ji už zase klesl na 92. Od té
dobypoetvýpGjekstáleklesá:r.–208 r.
906, –209 804,
r.201–628,r.201–623,r.201–502,r.2013–48,r.
2014–415,r.2015–321,r.2016–2,r.2017–193.
Vrocese
2018 poetvýpGjekoprotiposlednímdvouletGm
zvýšil! Nauné literatury bylo vypGjeno 45 a beletrie 20.
CelkovýpoetvýpGjekjetedy245.BohuželnebylavypGje
B,hem uplynulého roku se obec Vševily n,kolikrát dostala
naanijednad,tskáliteratura,neboEneníevidovánanijeden
do ve?ejných – i celostátních médií. A zpravidla se nejedna
tená?dov,ku15let.Dosp,lýchuživatelGknihovnyjeregis lo o pozitivní zprávy. Poprvé 8. ervence v Deníku, kdy bylo
trovánoUritý
14.
mspecifikemnašíknihovnyjeiskutenost,
zevševilskételefonníbudkynahlášenouloženívýbušninyna
žesizdetená?ioprotijinýmknihovnámvGbecnepGjujíaVáclavskémnám,stívPraze.Policieokamžit,reagovalaanasopisy. Poet výpGjek tvo?í tedy pouze knihy, a to p?evážn,
ˇ stí se jednalo o planý poplach. Poblíž telefonní budky byl
st,
knihyhodnotné.
zadrženpodez?elýmužHrozí
.
muodn,tísvobodyodšestim,
Jsemvelmipot,šena,žeonašiknihovnujev,tšízájemnež
sícGdot?ílet.
vletechminulých.JetomožnázpGsobenoinovýmiknihami,
Dne 26. ervence se Vševily dostaly op,t do zpráv TV Nova
neboEvrocese
2018 nejvíceetlaknihaHanaodAlenyMorn iDeníku,kdybylovyhlášenopátránípotrnáctiletéVendule.
štajnovéiknihaVšedýchtónechodRutySepetys,popisující Školaka ráno odešla z domu za kamarádkou, kam už nedo
hrGzypracovníchtáborGnaSibi?i.
razila.Nast,
ˇ stíbyladívkavpo?ádkunalezena.
V této souvislosti bych cht,la pod,kovat za skv,lou- spolu
Dne 1. srpna vznikl požár u obce Sedlice, kde zasahovala i
práci paní P?evrátilové z knihovny v Rožmitále pod T?emší jednotkaSDHVševily.Vsrpnuseješt,psaloouzavírcesilni
nemadáleMgr.FojtovézknihovnyJanaDrdyvP?íbrami.
ceVševily–Hlubyn,kvGliasfaltovánínovéhopovrchu.
Dálebychcht,lapod,kovatv,rnýmtená?Gmnašíknihov
Dne 10. zá?í informoval Deník o smutné události s tragic nyzap?íze8apovzbuditty,kte?ídonašíknihovnyješt,cestu
kým koncem: „Operaním dGstojníkem byla na místo po 18.
nenašli, aby nás navštívili. Čtení je totiž relaxující a zdravá
hodin, vyslána jednotka ze stanice P?íbram s jednou ciste
volnoasováaktivita.ČteníjedobrýzpGsob,jaksevzd,lávat,
nou a vyšet?ovatel požárG. P?i prGzkumu na míst, bylo zjiš neboE tém,? každá kniha obsahuje zajímavé informace, díky t,no, že objekt rodinného domu je pouze zakou?ený, termo
kterým se mGžete uit. Čtení podporuje vaši p?edstavivost,
kamerou nebylo zjišt,no žádné ohnisko požáru k lokalizaci.
protožetvo?ívevašíhlav,úžasnýp?íb,h.Apokudmátešpat
P?i prohledání objektu byl nalezen mrtvý starší muž. Jako
p?íinuzaho?enístanovilvyšet?ovatelnedbalostp?ikou?en
nounáladu,neníniclepšíhonežkniha.
VkniháchseoVševilechmocnepsalo.Vzácnouvýjimkouje
Nezbýváneždoplnit,žeknihovnajevšemzdarmaotev?ena
publikaceVáclavaTrantinyaJosefaVelflaPomníkyapamátjednouzatrnáctdní,atovned,lioddo
17 hodin
18
avšich
JosefPekárek
nijsousrden,vítáni. Mgr.MartinaŠt,pánková,knihovnice níkysv,tovýchváleknaP?íbramsku.

Literaturaoobcivroce2018

ZprávaoinnostiSborudobrovolnýchhasiGVševilyzarok2018

Rok 2018 byl 12. rokem fungování
nýchoslaváchasout,žíchokolnímsbo Mora, Jan Pekárek a Josef Pekárek),
vševilských hasiG. SchGzovou innost rGm.Dubenbylveznameníbrigádnické
kte?í se už aktivn, zapojili do likvidace
jsme zapoali 13. ledna Výroní valnou
innosti v obci. Konala se jarní brigádapožáruhašenímzcisterny.Dne2.?íjna
hromadou.P?iníbylymimojinép?edá na úklid obce. Muži se dále podíleli na prob,hloprov,?ovacícvieníjednotek9.
nymedaileaocen,nízav,rnost,zejmé n,kolika brigádách, p?i kterých pomá okrskunavševilskoukapliku.Vtermí
na družstvu žen, které slavilo 20 let u haliobcisrGznorodýmiinnostmi.Dne nuaž
16. listopadu
18.
sezúastnilidva
našehosboru.
23. ervna jsme s cisternou dodávali lenovévýjezdovéjednotkyobceškolení
Vsobotu26.kv,tnasekonal19.ro
vodu na sout,ži v P8ovicích, 4. srpna
vPetrovicíchnazískáníodbornézpGso
ník místní hasiské sout,že O pohár
jsmezajišEovalidopravuvodynaBrdské
bilosti.JosefPekárekvykonalodbornost
starosty obce. V areálu Pupu se sešla lizevBezd,kov,p.T?.
velitel a Jan Pekárek získal odbornost
p?edevším vševilská družstva, byla tyDne 1. srpna jsme m,li hned dva zá
strojník.
?i.Letošnípozváníp?ijalipouzesousedé sahyupožárumimokatastrobceVševi Km,2018 . 31 lSbordobrovolných
zHlubyn,Vý. sledkysout,žebylynásle
ly.Jednaloseopakovan,ovznícenípolí hasiG Vševily 45 lenG, poet se zvýšil
dující:D,ti–Vš1. evilymístní2. (37,50)
p?i žních od kombajnu u obce Sedlice. o jednu lenku (Lucie Pekárková) oproVševilychalupá?iMuž
(40,59); i–Hlu
1.
K prvnímu ohlášení v 15:38 vyjelo šest
ti p?edešlému roku. Celkem nás je 28
byn, (27,0) . Vševily (30,25) . Vše
lenGvýjezdovéjednotky(DavidN,mec,
mužGa17žen.
vily sm,s žen a mužG (39,10). Putovní
Josef N,mec st., Roman Mora, Viktor
Dovolte mi, abych pod,kovala celému
pohár získalo družstvo mužG. Po letech Šefík, Jan Pekárek a Josef Pekárek),
zastupitelstvu obce Vševily za podporu
se poprvé nepoda?ilo složit kompletní
kte?ídrželidozorsvodouvcistern,jako
ap?íze8kterou
,
hasiGmajejichaktivi
družstvožen.
zálohu.Kdruhémuohlášenívvy
18:05
támvobciprojevují.
SnašíCAS-jsme
25
pomáhalip?irGz
jeli ty?i lenové (David N,mec, Roman
JaroslavaSüsmilichová,starostkaSDH
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Hudice

HokejovéutkánívHudicích

Na silvestra odpoledne
se i p?es absenci zamrzlé
vodní plochy v Hudicích
konalohokejovéklání.Pro
totoutkánímuselaposta
itasfaltováplocha,místo
pukumíeknatenisana
noháchhráinem,librus le, ale boty. I tak jsme si
toto odpoledne užili a po
sportovnímvyžitísemohli
zaítp?ipravovatnauvítáníNovéhoroku.Doufám,žetop?íští
rokzopakujemeznovu.
LadislavDoležal

NovoronívýstupnaŠpalkovouhoru
Na Nový rok v dopo ledních hodinách se
užpon,kolikletlidé
TRADIČNÍSETKÁNÍMaž
. oretkyzB,licnasetkáníoba
scházejí na vrcholu
nGdGchodovéhov,kuzobceHudice.Foto:archivobce
Špalkové hory. Po
oslavách vítání No
vého roku je to p?í
jemná procházka a
Na Št,drý den se každoron, koná sraz p?íznivcG jedné
každý, kdo se úastní, potká spoustu p?átel a známých. V,
stopy. Ani o minulých Vánocích tomu nebylo jinak. Tomu ?ím,ževp?íštímrocesenatomtovýstupusejdemevestejn,
to roníku poasí moc nep?álo, ale p?esto z Hudic n,kolik
hojnémpotu.
LadislavDoležal
nadšencGnatentotradinísrazvyrazilo.Pocest,náspotkal
déšE i sníh, akorát sluníka, které bychom uvítali, jsme se
nedokali.Itakjsmesidobrounáladu,kteránat,chto- sra
zech nikdy nechybí, užili a po spolené projížce po Sušici
se odebrali k domovGm, ke svým rodinám, abychom stihli
št,droveernívee?i.
LadislavDoležal

VánonímotosrazvSušici

DTIZHUDČICzavítalydoJizerskýchhor,kdenan,e
kalabohatásn,hovánadílkaavyfotilyseuvodnínádrže
JosefGvdGl.Foto:archivobce

PozvánkanaPlesSDHHudice
SbordobrovolnýchhasiGHudicesivásdovolujepozvat

16.únoraod20hodin
naples,kterýsebudekonatvpohostinstvíUBartG8kG.
Čekánavásskv,láhudbaabohatátombola.

Zvemevšechnymaléivelkétaneníkyna

DTSKÝMAŠKARNÍBÁL
.

MGžetesevhostinci„UBartG8kG“t,šitnamnoho
sout,ží,sladkostí,hudbuamegazábavuplnou
konfetGabalónkG.
B,hembálu,kterýsekoná
ZMNATERMÍNU!

23.od14hodin
,

semohoud,titakézapojitdovelkésout,že
„NAŠEDTIMAJÍTALENT“
ap?ipravitsivystoupení.Díkysvéshownám
p?edvedou,jakývnichd?ímátalent.Všechny,
kdosebudouchtítzúastnitvelkésout,že,
jenutnénahlásitdo20.únoranatelefonní
íslo721380.Vstupnéje30K.
Zde8kaČížková

Bezd,kovp.T?.
POZVÁNKANAMASOPUST
MasopustníprGvodobcíBezd,kovp.T?.sebudekonatv

ned,li3.b?ezna2019
.

Zahájeníprob,hnev1hodindopoledneuhasiské
zbrojnice,srazmasekjeohodinud?ívetamtéž.
B,hemprGvoduapojehoskonenívhasiskézbrojnici
budektanci,poslechuadobrénálad,vyhrávat
Toulavákapela.Všichnijstesrden,zváni,maskyvítány.
VilémTrka,starostaobce
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Volenice

SbordobrovolnýchhasiGBubovicevászvena

Poohlédnutínakonecroku2018
Dne 24. prosince odpoledne se ko nala v kostele sv. Václava v Bubo
vicích „Vánoní mše svatá“, která
se v,tšinou konává v pGlnoci - tzv.
„pGlnoní“. V n,kterých zemích,
zejména na jižní polokouli, bývá
v tuto dobu již ráno i dopoledne,
proto bylo možné p?istoupit ke -ko
nání mše odpoledne. Osv,dilo se,
že mše konaná p?ed št,droveerní
vee?í bývá navštívena obzvlášt,
mladými lidmi, rodii s d,tmi, ale
i t,mi, kte?í do kostela po celý rok
nechodí. Poprvé byla v Bubovicích
sloužena„Vánonímšesvatá“takvýznamnouosobou,jakoje
Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup eskobud,jovický.
Biskup byl nadšený vnit?ní krásou kostela. Škoda, že malba
afreskyjsoumáloviditelné,aleivánonívýzdobabylachvá
lena a také bohatá návšt,vnost. Zp,vem na mši doprovázel
SborsvatéhoVáclava.
Na konec mše dostaly p?ítomné d,ti od biskupa svaté ob
rázky. A v samotném záv,ru pop?ál biskup p?ítomným p,k
né prožití svátkG vánoních a mnoho pohodových dní v roce
2019vetn,t,šenísedobrémuzdraví.
(mk)

TRADIČNÍ
HASIČSKÝBÁL
vsobotu9.únoraod20:

KtanciaposlechuhrajeTalisman.
Tradin,navásekábohatátombola.

Prvníve?ejnédranípe?í

Jak bylo naplánováno, sešla se 19. ledna v hospGdce v Bu
bovicích skupina zájemky8 o draní pe?í p?i Prvním ve?ejném
dranípe?í.Vp?íjemn,vyh?átémsálesepostupn,usadilo2
žen a dívek a p?idal se dokonce i jeden odvážný muž. Díky
jeho zrunosti víme, jak vzniká tradiní mašlovaka (perout
ka). Už p?i p?íchodu bylo jasné, že jsme se vhodn, vybavily,
n,kterép?idalyismyslprosprávnounadsázku.Setkáním,lo
skv,louatmosféru:vážnou,tichouazodpov,dnoup?idranía
veselou,rozvernouauvoln,noup?idoderkách.
Tradicebylaobnovenavtrochujinépodob,amymámena
covzpomínat.
Mgr.MarieChramostová

AkcetopinkavBubovicích

Koup,
HospGdka v Bubovicích uvítala 2. prosince 2018 neob
vyklý poet návšt,vníkG - 160 hostG si pochutnalo na
skv,lém„tataráku“.

-

PlesvKoupisevyda?il

Ješt,dnesslyšímekladnéohlasynaprosincovýplesvKoupi.
Po?adatelékrásn,p?ipravilinejensál,aleibohatoutombol
hudebnískupinaFAJNsezasepostaralaop?íjemnouzábavu.
P?estože jsme m,li obavu z potu návšt,vníkG, nakonec vše
dob?e dopadlo a tanení parket byl po v,tšinu veera tém,?
plný.Nezbývá,nežset,šitnadalšíplesvprosinci2019.

PlacenípoplatkGzaodpadapsy

S novým rokem p?ichází jedna z povinností obanG obce, a
tou je zaplacení poplatku za svoz a likvidaci odpadG a tak
poplatkuzapsy.Ikdyžvletošnímrocedošlokmírnémuna
výšenícenodzajišEujícíspolenosti,zastupiteléseusnesli,že
poplatkyvKoupibudouvestejnévýšijakodoposud.Zasvoz
alikvidaciodpaduzaplatípoplatníkástkuK30,- azapsa
ástkuvevýšiK.50,- Poplatníkemjekaždýobanstrvalým
Všechna místa byla obsazena, hosté si nejen pochutnali, pobytemadálevlastníknemovitosti,vekterénenínikdo
p?
aleisevýborn,bavili.Foto:archivobce
hlášenktrvalémupobytu. JaroslavHudeek,starostaobce
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Sedlice

Výpisp?ijatýchusnesenízezasedání
zastupitelstvaobceSedlice
dne8.1209

Místníšet?enípronavržení
kanalizaníchp?ípojek

1/1/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje progr
zasedánídne8.1209,zapisovateleaov,?ovatelezápisu.
2/1/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje nabíd
spolenosti PROVOD - inženýrská spol. s r.o., se sídlem v
Vážení obané, rádi bychom vám touto cestou p?edali inforPodhájíÚstí
01 4 26/8,
nadLabem,zedne2018, . 19
maci o konání místních šet?ení kvGli navržení, projektu ajejímž p?edm,tem je vypracování projektových dokumentací
následnému povolení kanalizaních p?ípojek pro jednotlivé
na vodovodní a kanalizaní p?ípojky a zpracování souhrn
nemovitosti. Místní šet?ení budou probíhat v první polovin,
nýchprojektovýchdokumentacínaakce“SedliceaHod,myšl
února. V tuto chvíli bohužel p?esné termíny neznáme, a tak vodojem
avodovod,dostavba”a“SedliceaHod,myšlkana
vás budeme p?esn,ji informovat prost?ednictvím informací
lizace”apov,?ujestarostkukpodpisusmlouvyodílo.
vhozenýchdovašichpoštovníchschránek.
3/1/2019Zastupitelstvo
obceSedliceschvalujepodání
žá
P?imístnímšet?eníbudenavrženonejvhodn,jší?ešení,kte
dosti o dotaci ze St?edoeského Fondu životního prost?edí a
ré s vámi bude konzultováno a odsouhlaseno. Místní šet?e
zem,d,lstvínaroka
2019 závazekspolufinancováníprojektu
ní provede projektant spolenosti PROVOD-inženýrská spol.zrozpotuobcevevýšiuvedenévžádostioposkytnutídotace
s r.o. Ing. Ji?í Čech ve spolupráci se zástupci obce Sedlinastavbu“DokanalizováníSedlice”.
ce.
Ing.ZuzanaŠourková,starostkaobce 4/1/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje nabíd
spolenosti PROVOD - inženýrská spol. s r.o., se sídlem v
PodhájíÚstí
01 4 26/8,
nadLabem,zedne2018, . 19
jejímž p?edm,tem je zpracování a podání žádosti o systémo SDH Sedlice ve spolupráci s obcí Sedlice po?ádá 9. února
voudotacizProgramupro
2019
poskytovánídotacízrozpo
vHospGdcePodHGrkouodhodin
14
d,tskýkarnevalaod
tu St?edoeského Fondu životního prost?edí a zem,d,lství,
20hodinsebudekonathasiskýples.Ktanciaposlechu
dotanítitul“Drobnévodohospodá?sképrojekty”naakci
- “Do
bude hrát kapela Náhodná hudební sešlost. Vstupné je kanalizováníSedlice”dlepodanénabídkyzednea
2019.8
10Kap?ipravenajebohatátombola.
pov,?ujestarostkukpodpisusmlouvyodílo.
5/1/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje nabíd
spolenosti PROVOD - inženýrská spol. s r. o., se sídlem v
PodhájíÚstí
01 4 26/8,
nadLabem,zedne2018, . 19
jejímž p?edm,tem je zpracování a podání žádosti o systémo Sbor dobrovolných hasiG Sedlice ve spolupráci s obcí voudotacizProgramupro
2019
poskytovánídotacízrozpo
Sedlicepo?ádáMaškarníples.Budesekonatúnora
23.
od
tu St?edoeského infrastrukturního fondu na akci “Sedlice
hodin
20
vHospGdcePodHGrkou.Ktanciaposlechuhra Hod,myšlkanalizace”
dlepodanénabídkyzedne2019.8
je skupina Hraky. Jako tradin, prob,hne vyhodnocení
apov,?ujestarostkukpodpisusmlouvyodílo.
t?ínejlepšíchmasek.Vstupnéje10K.

Hasiskýplesad,tskýkarneval

PozvánkanaMaškarníples

Hod,myšlíaSedlicíprojde
tradinímasopustníprGvod

V sobotu 2. b?ezna se koná masopustní prGvod. Sraz
úastníkGbudevehodin
14
p?edhasiárnouvHod,myšli.
Proúastníkymasopustubudoup?ipravenymaskyvpGjovn,zdarma.

Vyda?enéVánonízpívání

T?ikrálovésevydalidovsi

Známou koledu „My T?i králové jdeme k vám, st,stí,
ˇ zdra ví, vinšujem vám, st,ˇ
stí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám
p?išlizdaleka..vámurit,nemusímp?ipomínat.Stoutoko ledousevydalipovsiinašiT?ikrálovéKašpar(Tonda),Melichar (Karel) a Baltazar (Franta). A na putování se ?ádn, p?i pravili.P?estoalemuselipocest,zvládnouturiténástrah
Tenemámnamyslipouzenáledí,kterébylo,aleito,conaše
T?i krále ekalo v jednotlivých staveních. S hospodá?em se
napili na zdraví.. a co p?ípitek, to v,tšinou i jiná znaka, no
co vám budu povídat. Protože jsou to ale kluci šikovní a-tré
novaní,došlidocílebezztráty„kytiky“.Vev,tšin,domGna
n,opravduekali.Sv,cenouk?ídoupsaliT?ikrálovénadve?e
taznámápísmenaK+M+B+Smyslem
2019.
obchGzky,kterou
každoron, po?ádá Sedlicko-hod,myšlský spolek pro zacho
vánítradic,bylop?edatpožehnánídomGmivšemlidem,kte?í
vnichbydlí.
JaroslavaRylová

V sobotu 15. prosince se
konalo v Sedlici už 17. Vá
noní zpívání. U vánoního
stromusesešlozhruba20
lidí. Nakupovalo se na jar
marku,nadrakušlyhlav n, sladkosti, kterých bylo
jako v cukrárn,. Fronta
stálaina?ízkyzkaprG.Če kánísip?ítomnízp?íjem8ovalipopíjenímsva?áku,povídáním
se známými. A když zmi8uji zpívání, tak se opravdu zpívalo.
Nejd?íved,ti,potomlenovéspolku.Mezitímnámalekrásn,
na housle zahrála malá slena, Eliška >ánková. I poasí se
tvá?ilop?átelsky.Semtamsesneslakzemiisn,hovávloka,
d,tisivyzkoušelyjízdunaledovceodkaplikydolG.
Zpívalo se i v HospGdce Pod HGrkou. Muzikanti z Brdské
p,tkyjsouzkrátkakouzelníci,ataksvýmhranímvytvo?ilina
sále krásnou vánoní atmosféru. Zpívalo se a tancovalo. Byl
slyšet smích a v oích p?ítomných byla vid,t radost, dobrá
nálada.Aotonámjde.
JaroslavaRylová
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Vranovice
Informaceproobany
q

Pod,kovánífirmámzVranovic
D,kujifirmámznašíobce,kteréprovedlyrekonstrukcisociálníhoza?ízenívMŠVranovice–kvalitn,avevelmikrát
kédob,tak,žed,tipovánoníchprázdnináchekalaškolkazaseon,cohezí.
BlankaStrnadová,starostkaobce

P?ipomínámeobanGm,ženejzazšítermínpronákupzná
mek na popelnice je 28. únor 2019. P?i nedodržení tohoto
termínubudepoplateknavýšeno25%.
q
Prosíme obyvatele Vranovic, aby umožnili protahování
obecníchkomunikací.
q CvienívMŠVranovice–posilováníproblematickýchpartií
sMarcelouBémovouprobíhákaždéúterýod18:30.
Na všechny naše menší i v,tší kamarády ekalo po návratu

Š
kolka
veVranovicích
jezaseopoznáníhezí

z vánoních prázdnin ve školce hned n,kolik p?ekvapení. To
prvnípot,šilohlavn,tyd,ti,kteréjsoup?ihlášenékceloden
ní docházce, a sice úpln, nové barevné postýlky. Te se to
StarostkaobceVranovicezvevšechnyženyadívkyzVranovic
budesnít,poslouchatpohádkynebojentakodpoívat,žejim
na 5. setkání u p?íležitosti Mezinárodního dne žen. P?ijte
tobudekaždýzávid,t,hlavn,tedydosp,lí.
9. b?ezna 2019 v 15 hodin do hostince „U MazancG“ posed,t
Druhou zm,nu si užijí úpln, všechny d,tiky z naší malé
apopovídatsi.Každáženaobdržíkv,tinovýdárekamaléob
školiky. Máme nové sociální za?ízení, které zá?í nejen novo erstvení. Prosíme ženy, které se oslav zúastní, aby se p?itou,aleiveselýmibarvami,ob,místnostijsoulad,nédo- žlu
hlásily na e-mailové adrese obce vranovice@tremsin.cz nebo
to-modra,atodokoncevetn,runíkG.Školkutakmámene natelefonnímíslenejpozd,
027 5 721
jidob?ezna
5.
2019.
jenveselou,aleteužibarevnou,atodíkyfinannípodpo?e
D,kuji.
BlankaStrnadová,starostkaobce
obecníhoú?adu.
KolektivMŠVranovice

OslavaMezinárodníhodnežen

SbordobrovolnýchhasiGVranovice
V sobotu 5. ledna prob,hla v nov, zrekonstruovaném sálu
restauraceveVranovicíchvýronívalnáhromadasboru,
- kte
résezúastnilistarostaokrskuPetrKašparastarostaSDH
Sedlice Vojt,ch Janda. Byly p?eteny a schváleny zprávy o
innosti sboru, plán na letošní rok, zpráva o hospoda?ení
apod. Prob,hla diskuze, p?i které slíbil Lukáš Urban zakoupenínovýchdresGnašemudívímusportovnímutýmu,hosté
pop?álisboruhodn,úsp,chGastarostkaobceBlankaStrna
dovápod,kovalazavzornouspoluprácihasiGazastupitelG.
Hned následující sobotu 12. ledna vyrazil náš mužský tým
na sout,ž Icecup do Dolního Hradišt, u Plzn,. Za úasti 30
družstev v kategorii muži jsme po celkem zda?eném útoku
obsadilimísto.
5.
Tatozimnísout,má
ž celkemt?ikola.Po?a dí se sítá a tým s nejnižším soutem zvít,zí, jako se to nám
poda?ilovroce2017.
Ing.StanislavStrnad,starostaSDH

Programknihovnynaúnor

6.2Knihovnaprodosp,lé
13.2Knihovnaprod,ti–spoleenskéhryCarcassonne
20.Knihovnaprodosp,lé
27.Knihovnaprod,ti–výtvarnádílna-masopust

PozvánkaksousedGm
D,tskýmaškarníbálvHlubyni
Rybá?ský spolek a obec Hlubyn, po?ádají 9. února 2019 od
14 hodin d,tský maškarní bál v kulturním dom, v Hlubyni.
Všechnyd,tiisrodiijsousrden,zvány.
Zimnísout,žvDolnímHradišti.Foto:archivSDH

D,tskýmaškarníkarneval
23.února2019od15:0
sebudekonatd,tskýmaškarníkarnevalvhostinci
„UMazancG“veVranovicích.
Vstupnéjedobrovolné.
Toutocestoubychomcht,lipozvat
všechnyd,tizVranovic.

SbordobrovolnýchhasiGvHlubyni
sivásdovolujepozvatna

HASIČSKÝPLES

kterýsekonávsobotu

2.únoraod20:
vKulturnímdom,vHlubyni.
KtanciaposlechuhrajekapelaKudrnái.
Bohatázabijakovátombola.

,
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DROGERIE BLANKA PAZDERNÍKOVÁ
RožmitálpodTemšínem,Námstí17

PRODEJ
drogistického
zbožíachemie
-italskýchčistícíchprostedk$
-regionálníchdárk$,suvenýr$,pohled$aknih

,

SBRNA
-čístírny,prádelny,opravyobuvi
-výrobarazítekTrodatavizitek

Zv"lŽIBŘID

l}ov˙}u]ou]oX

BANKOMAT
-MonetaMoneyBank

}˙}u]ou]oX

TšímesenaVašinávštvu

ÚTERÝČTA VRTEK
odmluvěP olivdyk
MILADA FILIPOVSKÁ
ovatelzprsřdk

pojišťovací

artoumnáPlbk

ěšT ímsenavšiátěvu

éhPalck o^‘ÆZ^Z\Zř T omitálpR
elªT _Z\\‘‘ZY‘

ešmailªmilad⁄lipovska;koperativczř

⁄lipovskam;seznamc

13 - 16 hodin
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Nádražní753,RožmitálpodTemšínem264
Kontakt/tel:318652,kaiserj@tiscali.cz

www.kaiser-sro.cz

FirmaKaisers.r.o.pijme:
idičevysokozdvižnéhovozíku/idičenačelnínakladačevolvo

Náplpráce:vysklad3ováníazasklad3ovánímateriálu,manipulacesvzvvozíkem/paletovýmvozíkem,zavážen
materiáludoprovozu,nakládkypalet
Požadujeme:
spolehlivost,praxevevýrobnímzávodvýhodou,organizačníschopnostiakomunikativn
ﬂexibilitu,dodržováníbezpečnostníchpedpis$napracovišti
Nabízíme:zázemístabilnísilnéčeskéﬁrmy,nástupmožnýihned,ﬁremníbeneﬁty–stravenkyvhodnot10,-Kč,
mzda135,-Kčaž145,-Kč/h

dlníkyvevýrob/obsluhapilajinýchzaízenínaprvotnízpracováníde

Náplpráce:kompletacepalet,manuálníprácesedevem,kontrolajakosti,prácedlezadánínadízenéos
Požadujeme:
zručnoumanuálníprácisedevem,zkušenostizdevaskéhoalesnickéhoodvtvívýhodou,pro
pedstavivost,zájemodlouhodoboustabilnípráci,,dodrž
dobrý
ování
fyzický
bezpeč
stav
nostníchpedpis$napracovišt
Nabízíme:zázemístabilnísilnéčeskéﬁrmy,nástupmožnýihned,ﬁremníbeneﬁty–stravenkyvhodnot10,-Kč,
mzda135,-Kčaž165,-Kč/h:dlevýkonu

ženy:navypalováníkostek
navýrobudevných
palet/tídní
ezivavpilaskémzávod

Náplpráce:tídníezivadlejakostníchtíd,prácedlezadánínadízenéosoby
Požadujeme:
manuálnízručnost,samostatnost,manuálnípráci,pracovitost,spolehlivost,dodržován
pedpis$napracovišti
Nabízíme:zázemístabilnísilnéčeskéﬁrmy,nástupmožnýihned,ﬁremníbeneﬁty–stravenkyvhodnot10,-Kč,
mzda135,-Kč/h:dlevýkonu

idičekolovéhotraktoru

Náplpráce:rozvozpalivovéhodevaaprácevlesníchškolkáchazemdlství
Požadujeme:
idičské oprávnní minimální píslušné skupiny pro ízení traktoru, částečnou znalost zemdlsk
ﬂexibilitu,komunikativnost
Nabízíme:zázemístabilnísilnéčeskéﬁrmy,nástupmožnýihned,ﬁremníbeneﬁty–stravenkyvhodnot10,-Kč,
mzda135,-Kč/h

PRODEJPALIVOVÉHOD8ÍVÍ

ŠPALKY=630,-Kč/1PRM
ŠTÍPANÉJEHLIČNATÉ=750,-Kč/1PRM
ŠTÍPANÉLISTNATÉ=10,-Kč/1PRM
OD8EZKYODPALET/PRKÝNKA=480,-Kč/1PRM

UVEDENÉCENYJSOUVČETN15%DPH
DOPRAVAJEZAJIŠTNADO20KM
KONTAKTNÍTELEFON:19608 72
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ebnísvat výapleso salon

N OV Ě OT E V Ř E N O

ebníšatyésv oučkOzljc

alistruneofAE

elo•ngdAfr aSposdlší
L

č0K-893

na:eC

výstyl!ebníapoáš řmVv T

w w. l a s p o n s a . c z
náecaZtr átar 71,S Huťbříše
ouD
el.:t

˚tečeª(á¸xdiXXá¸ea6iXí
(aXce6áˇÆŁ6eZ»ˇíb¸aNi
ßHadiceiªxa’xHe(Xxª

Yxbě¸Xabíd(t

74 371 95

SpolečnostORTAS s. r. o.

provozovnavPíbram,Hat)546
hledáprovýrobuaservisdAlnítechni
pracovníkanapozici:

MECHANIK/ZÁMEČNÍK
»Hxde btí5íªC
6xdie»ˇíbHaCYII6‡Bx‡
WěCcxZéXáC‡‡6iªx…ad‡
EWB†E‡CeXa†Ci6‡’č

»Hxde …xeC(ªchaxZWxZé
Yªi…xd»6eºíZeª(…iXě˚Dacha
WaáZiªi‡»xeCe( exZxCěˇe
515 m2‡’diª…xicie6e(ˇiXaZxda
íC(a‡CeXa†íCi6‡’č

2

’…HxXa CíH6XéXebtxZé
…HxªxHtZaHeá6XeCxcXice
Z»ˇíbHaCiZedabxˇi‡EWB†G‡
2
CěªícD»H
CeXa†xd’čC

’…HxXá CXabííCeˇadxZé
děXégaHáeZ»ˇíbHaCiAß
a»xd6eªí‡CeXa†xdŁ’čCěªíc‡

íZěˇeXáCiYt(6íčexdZaºíXeCxZixªiaCtYáC idxbˇe…HxdáCeG
aZx6e e…ˇi edeCe·
e6‡ªÆíÆŁÆ
D6xháŁ»ˇíbHaCIdHhxd6C…xdíZaxhxHª(xCiªchxdt
„ZchxddxdZxHa”
‘‘‘‡Hea6it…iXXeH‡ciXfxHea6it…iXXeH‡c

Požadujeme:
orientacivevýkresovédokumentaci
dovednostsvaovánímetoduMIG-MAG
zkušenostselektrohydraulickýmisystémy-vý
pracovitost,spolehlivost,ﬂexibilita
dobrýzdrav.stav,idičskýprAkaz
Nabízíme:
zam)stnánívestabilníﬁrm)
nadstandardníohodnocení
4–5týdnAdovolenédleodpracovanédoby
možnostprácevPíbramipouzevrannísm)n)

VhodnéproabsolventyrAznýchtechnickýcho
včetn)(zámečník,automechanik,elektriká,apod.)

Kontakt:ORTASs.r.o.,Hat546,
Píbram3-Sázky,Ing.DanaHorníková,
e-mail:ortas@ortas.cz
tel.:31867,www.ortas.cz
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FirmaNERAK-Rožmitálspol.s r.o.
ProvozovnaHofmeisterova40

Protislunečníabezpečnostní

nabízí

•rychlámontážbezvysklívání w
ww
•odrazškodlivéčástiUVzáení
.pr
o-fo
•velmidobrátvarovatelnostfólií
l.c
z
úspora
•
náklad$navytápníaklimatizaci
•ochranaprotivyblednutíinteriéru
vysoká
•
propustnostsvtlaadokonaláviditelnos
•zvýšenímechanickéodolnosti
•dokonalývzhledaširokýsortiment
•atestproČRastátyEU
•redukceostréhoslunečníhosvtla
•vytvoenípožadovanéhosoukromí
•zmnabarvyautapomocíwrapingovéfólie
speciální
•
D3 fólienajednotlivédílyicelopolepyau
•tuningovépolepyaut
•ochranalakupomocífóliepizachování
p$vodníbarvy

Okennífólie–autofólie
Wrapingovéfólie

(pímoprotialejiJohankyzRožmitálu)

Prodej
ledvickéhouhlípískuadrtí
•váženonaovenédigitálníváze
•dopravazdarma
•piodbrunad15qskládánídopravníkem

Vodohospodá9skéstavby
azemnípráce
i v tžkop9ístupných
terénech
Volejte
tel.60218 6021849-Ji9
íUrban
Volejtetel.
–pan
Urban

RomanProsický
Tel.7204
e-mail:prosicky@turako.cz

SLUŽBYAMECHANIZACE
Fa.JOSEFMÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon:31728
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FOUKANÁ
IZOLACE
SKELNÁ VLNA
SUPAFIL LOFT 045

CELULÓZA

",/¯
SLEVY

KLIMATIZER PLUS

MINERÁLNÍ VLNA
KLIMA STONE

Dušan Mejzr
mejzr@oknoplastik.cz

tel.: 725 923 275
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Prodej válcových
d9evníchbriket
 Briketaválec5,20Kč/kg

 Briketazlomky4,50Kč/kg

Výroba
Volenice64,
Volenice
267
Objednávky
e-mail:info@3kpelety.cz
www:3kpelety.cz
Tel:728946,3

TEXTIL
RENATA SKOTNICOVÁ
PříkopyÉ\[ÉRoImitálÉpodÉTřemšínem

elšÉ\V\ÉYY]É\^\
T

rozšiřuje1své1sluIby1o1

PÉŘOVÉÉVÝROBKY
ČIŠTĚNÍÉPEŘÍ

HAJANKA

RENOVACE  VÝROBA  PRODEJ
prošívanch1dek1a1polštářů
elk1vV běr1kalitní1s
v ypkoviny
WVVm1blnav
MoInst1vroby1atypickh1rozměrů1
dle1přání1zákazníka
Indivuální1přístup1
Jan1Bláhová1Hajny1telš1]YX1XY\1W[Y1

www.spanekvperi.cz
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PALIVA PANO
Ovení dostupnosti ZDARMA
Rychlá instalace
Individuální pístup
Monitoring sít 24/7
Internet 24 hodin denn,
neomezen, bez datových limit$
Možnost sledování TV pes internet
ZDARMA

instalace a pronájem koncového zaízení

o9ech1Bílinakátrované
o9ech2Bílina
kostkaBílina
nmeckébrikety
briketyuhelnéRekord2“25kg
briketyuhelnéRekord7“10kg
briketyd9evnéRUF-buk 10kg
o9ech1Bílinapytlované25kg
o9ech1Mostkátrované

390Kč/q
370Kč/q
410Kč/q
490Kč/q
180Kč/bal.
85Kč/bal.
70Kč/bal.
140Kč/bal.
30Kč/q

"+,

#
%#-."

"

P9íkosice
písekbetonový
290Kč/t
písekmaltový
390Kč/t
drt:4/8
495Kč/t
8/16
470Kč/t
16/32
450Kč/t
0/32
40Kč/t
PBlahve10kg 379Kč

www.palivapano.cz

tel.:603812,759
e-mail:ﬁrma@palivapano.cz

(pi uzavení smlouvy na 24 msíc$)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Nám stí 17, Rož mitál pod T emšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzáv,rkab?eznovéhoíslaprop?íjem
inzercebudevpond,lí18.února
T!EMŠÍNSKÉ LISTY
vydává Svazek obcí mikroregionu T?emšín
(Rožmitál pod T?emšínem, Nám,stí 8, 26 42) - IČ 709 194 37 Vycházíjakom,síníkkprvnímudnivm,síci.Distribucezdarma,
kdostánítakévM,stskémkulturnímst?ediskunanám,stívRož
mitále nebo v prodejn, Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
nám,stí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod . E
Redakní
- 14289
rada:starostovéSvazkuobcímikroregionuT?em
šín a M,stské kulturní st?edisko Rožmitál p. T?. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz,tel.:723
.Tisk:P?íbram ská tiskárna, s. r. o. Redakce neruí za v,cný obsah p?ísp,vkG.
Nevyžádanép?ísp,vkynevracíme,p?estozan,d,kujeme.
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PestrýprogramveHvožanech

VRožmitálepodT?emšínem
sekonal18.m,stskýples

VRožmitálepodT?emšínemsekonalvpátekledna
1.
už18.
m,stský ples. K tanci a poslechu hrál v první ásti swingový
orchestr For Evergreens ze Základní um,lecké školy Jaku
ba Jana Ryby s dirigentem Adamem Tomáškem a své um,ní
p?edstavila také d,vata z taneního oboru Báry Zaciosové
ze Základní um,lecké školy J. J. Ryby pod vedením Michaly
Vonešové a Markéty Junkové. Po swingovém orchestru hrál
ktanciaposlechuužtradin,RobertJíšaBand.Návšt,vníci
plesu mohli obdivovat také dv, p?edtanení v podání Tane
ního klubu Dohnal Dancing. Na plesu nechyb,la ani bohatá
tombola.
Velképod,kovánízasponzorováníplesuatombolyzaslouží
M,sto Rožmitál pod T?emšínem a také tito podnikatelé a firVe hvožanské škole se konal 20. prosince bohatý a pest my: Kaiser s. r. o. - JUDr. Josef Kaiser, Keystone Company,
rý p?edvánoní program, jehož souástí bylo také divadelní Techems.r.o.,ECOMPRO-Ing.LeošProkopec,Západoes
p?edstaveníStvo?enísv,tavpodánížákGdruhéhostupn,ze
,
ké komunální služby a. s., STAMONT - Vladimír Kolá?, Ing.
kteréhopocházíitentosnímek.„D,kujemevšemzap?ípravu,
Zden,kBláha,MINOSCBs.r.o.Ing.
- MichalNovák,HAWLE
organizaci p?edvánoního odpoledne a finanní p?ísp,vky,“
s.r.o.,JosefZemek,BohumilTomek,PavelJunek,KVHZá
uvedlaLibušeVinšovázhvožanskéškoly.
(red)
padní pob?eží, Jan K?íž – zámenictví, Stavební spolenost
Svoboda, SEHAZ P?íbram, Elektro Liška, PT Computers s. r.
o.Ing.
- PetrPazderník,AutobusovádopravaFrantišekBrda,
Ing. Miroslav Sládek, Lubor Vaško - restaurace New Roman ce, Martin Bártl, STALER s. r. o., ROS a. s., EKO-KOM a. s.,
SINOP HF s. r. o., SUNNYMONT s. r. o., Asseco Solutions,
GHC INVEST s. r. o., Scolarest, E-ON, ČNES, Luboš Rom,
Doslovapárdníp?edkoncemrokubyly
2018
dokonenyprá
Zem,d,lskédružstvoP8ovice,JaromírStehlík,I-TECCZECH
cenaoprav,st?echynapravéástihistorickéhošpejcharuve
aAutoservisGO-CarJi?íČapek.
(fž)
Hvožanech.Jednaloseoopravust?echyovým,?etém,?50

Prácenaoprav,st?echy
špejcharubylydokoneny

m 2 ,kdybylapGvodníst?ešníkrytinavym,n,nazanovébob
rovky, rovn,ž byla provedena oprava krovu v rozsahu 40 %
vým,ny trámG. V rámci prací byl celý objekt vyklizen, bylo
do?ešeno odvodn,ní památky. B,hem stavby byl proveden
rámcový historický prGzkum špejcharu. Celkový rozpoet
akceinilK.0351 StavbabylafinancovánadotacízMi
nisterstvakulturyzHavarijníhoprogramuvevýšiK0 6
azárove8sepoda?ilosehnatkofinancovánízeSt?edoeského
Fondu kultury a obnovy památek ve výši 50 0 K. Toto
byla konená etapa opravy st?ech na celém komplexu budov
tvrzeašpejcharu.
Obec má zpracovanou projektovou studii na obnovu- špej
charu a letos budeme hledat financování na obnovu této
vý
znamnéhvožansképamátky.
MarkétaBalková,starostka
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DenrGzných?emeselakoníkG

Lidéobdivovalioživlý
betlémveStaráku

Veer 2. prosince se op,t v západním
cípu Starého Rožmitálu zazá?il oživlý betlém rožmitálský a rozzá?il tvá?e malých i velkých návšt,vníkG. Tuto
jedinenou událost v podání místních
starousedlíkG i chalupá?G a za zvukG
RybovyČeskémševánonísinenechaly
ekala na každého. „Na schGzce žákov
Žákovský parlament Základní školy J.
ujít desítky lidí z obce i okolí. P?edsta
ského parlamentu jsme pak hlasovali,
J. Ryby uspo?ádal 9. ledna akci Den
vení, které vymyslel a na své zahrad, v
jaký t?ídní kolektiv se do naší akce nej
rGzných profesí a koníkG, a tak jsme
Ruslandu p?ipravil se svými kamarády
lépezapojil.Namíst,
1.
seumístilaB,
5.
mohli po škole potkat hasie, fotbalis
Ji?í Šmíd, m,lo všechny znaky pohodo
na2.místojsmedali2.Bana3.místo
ty, kade?nice, rybá?e, doktory, kucha?vého a radostného vánoního setkání
4. A. D,kuji všem t?ídám zapojeným do
ky, vojáky a další. O velké p?estávce se
spoluobanG.
(jir)
všichni „p?estrojení“ sešli v t,locvin, atéto akce,“ uvedla za žákovský parla
(zš)
spolen,sizatancovali.Sladkáodm,na mentTerezaDrechslerová.

Zámekprostoupila
vánoníatmoféra

NOVOROČNÍVÝSTUPNAT!EMŠÍN.NaNovýrokseuskutenilužroník
49.
Novoroního výstupu na T?emšín, který po?ádá oddíl turistiky TJ Spartak
Rožmitál.P?esletošnípom,rn,nep?íznivéav,trnépoasísinenechalypo
chodujítstovkylidí.Foto:archivobceHvožany

VÝSTUPNAPRAŽÁK.ŠestnáctéhoroníkuVýstupunaPražák,kterýpo?ádá
Klubp?átelMrázka,sezúastnilovsobotuledna
12.
vícenež210úastní
kG,kte?ísidíkyorganizátorGmužilip?íjemnýdenanavícpodpo?ilidobrou
v,c.Foto:archivKlubup?átelMrázka

-

-

Czech National Trust personifikovaný
Mgr. Evou Heyd a její p?átelé 2. pro
since odpoledne na základ, povolení
spolumajitelkyotev?elipomnohalete
nejširší ve?ejnosti zámek v Rožmitále
pod T?emšínem. Vánoní atmosféru v
mohutném renesanním objektu na
vozovaly T?emšínská kvítka, sva?ák a
zákusky. Vzhledem k špatnému poasí
se neuskutenil plánovaný program na
nádvo?í, ale i tak to stálo za to. VždyE,
kdo v dnešní dob, mGže ?íct, že byl v
rožmitálskémzámku!
(jir)

