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Podbrdské muzeum
má unikátní exponát

Podbrdskému muzeu v Rožmitále pod
Třemšínem se podařilo získat unikátní
exponát – nejznámější vynález lesmistra
Karla Gangloffa – šindelku, která byla
vyrobena před zhruba 120 lety v Rožmitále. Více si přečtete uvnitř Třemšínských listů.
(red)

Věšínští školáci jeli
do Techmanie v Plzni

DÁRCI KRVE. V obřadní síni rožmitálské radnice se konalo 12. prosince slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve, kteří získali od Českého červeného kříže plakety prof. MUDr. Jana Janského. Předán byl také Zlatý kříž 3.
třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů. Obřadu se ujala zastupitelka města Rožmitálu p. Tř. Mgr. Květa Jeníčková. Ke krásné atmosféře přispěly svým vystoupením děti ze základní školy. Více se dočtete uvnitř.
Foto: František Žán

Nadílka pomohla rožmitálským skautům
Rožmitálští přátelé pekla uspořádali
ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem 5. prosince na nádvoří Podbrdského muzea Čertovský rej
a mikulášskou nadílku. Lidé si sem
přišli s dětmi pro nadílku. Děti prošly
peklem a pak se dostaly do nebe, kde
jim anděl s Mikulášem dali dárky. Velké poděkování patří všem, kteří se na
akci nezištně podíleli a hlavně Městu
Rožmitál p. Tř. za finanční příspěvek
na dárky pro děti a hasičům za dohled.
Výtěžek z dobrovolných příspěvků od
návštěvníků akce ve výši zhruba 2500
korun věnují organizátoři tentokrát
rožmitálským skautům na obnovu
skautské základny Na Dědku.
Přátelé pekla velice děkují všem zú-

častněným a za spolupráci - Evě Braunové, rožmitálské prodejně Norma,
která připravila balíčky, Bohumilu
Tomkovi za občerstvení, Lence Malé a
Janu Kůrkovi za technickou podporu.
Děkujeme také všem za příspěvky na
skautskou sbírku.
(fž, dd)

Věšínští školáci se vypravili do Techmania Science Center v Plzni, které nabízí
na deseti tisících metrech čtverečních
zábavné seznámení s vědou a technikou, objevování tajů fyziky, biologie,
matematiky či chemie a dává možnost
poznat svět prostřednictvím hry. (red)

Uzávěrka únorového
čísla bude v pondělí
20. ledna

DEVADESÁTÉ VÝROČÍ VČELAŘŮ. Na přelomu listopadu a prosince se konaly oslavy devadesátého výročí založení včelařského spolku ve Hvožďanech s
bohatým programem. Na další úspěchy si včelaři připili medovinou. Více si o
oslavách přečtete uvnitř Třemšínských listů.
Foto: archiv včelařů
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Jarmark a zahájení adventu

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jakuba Jana Ryby v Rožmitále p.
Tř. děti 5. prosince s napětím očekávaly příchod Mikuláše, rozdováděných čertů a zářících andělů, kteří se
společně za písničku či básničku postarali o nadílku.

Ve Hvožďanech se konalo o první adventní neděli tradiční zahájení adventu spojené s jarmarkem. O bohatém programu si
můžete přečíst uvnitř listů na stránkách Hvožďan. Malý průřez programem nabízejí snímky Miroslava Pavlíka.
(red)
ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA. Ve Společenském centru
v Rožmitále pod Třemšínem se konal 8. prosince 2019
tradiční vánoční koncert oblíbeného orchestru Rožmitálská Venkovanka pod vedením Josefa Janouška. Pro
všechny příznivce dobré muziky připravila Venkovanka
příjemný hudební dárek s krásnými vánočními melodiemi.
Foto: František Žán

Děti ze speciální školy využily
skvělé programy ve dvou muzeích
Na samém konci listopadu využila Speciální
základní škola Rožmitál p. Tř. velmi podařenou akci rožmitálské
knihovny a muzea s
názvem Advent a Vánoce. Děti se v rámci
programu
poutavou
formou seznámily se
zvyky, tradicemi a pranostikami, které doprovázejí adventní a vánoční období. Za krásný
program a vstřícnou
formu vyprávění děkujeme průvodkyni celým
programem Mgr. Daně
Súlovcové a hercům v rolích svatého Ondřeje, svaté Barbory, svatého Mikuláše a svaté Lucie, kteří řekli žákům o sobě
mnoho zajímavostí a zadávali jim úkoly, které děti upoutaly.
Děkujeme.
Po loňském úspěchu jsme 5. prosince také navštívili Hornické muzeum Příbram, kde „Hornického Mikuláše“ opět
uspořádal Spolek Prokop. V areálu dolu Marie na Březových
Horách na děti čekali obyvatelé pekla i nebe a po přečtení
krátkého hodnocení z knihy dobrých skutků a hříchů jim nakonec všem předali mikulášskou nadílku.
Mgr. Pavel Bártl

ROŽMITÁLSKÁ KNIHOVNA manželů Tomanových od
podzimu navázala spolupráci s Centrem Rožmitál pod
Třemšínem, kde knihovnice jako dobrovolníci pravidelně předčítají z knih. Dále se také povedla návštěva
klientů Centra v knihovně.
Foto: archiv knihovny

Taneční večery ve Vranovicích

Taneční večery pro dospělé ve Vranovicích skončily. V průběhu jsme se naučili různé variace tanců polka, valčík, jive,
chacha, foxtrot, tango, blues, mazurka. Zabrousili jsme i do
country. Myslím, že jsme prožili dvanáct příjemných středečních večerů. Chtěla bych poděkovat všem, kteří si přišli
zatancovat. Také bych chtěla poděkovat Janu Šaňkovi za poskytnutí prostoru. Velké díky patří Jakubovi Hasilovi za trpělivost a milý přístup, když nás provázel jednotlivými večery.
Chtěla bych všem popřát vše nejlepší do nového roku, hodně
zdraví a štěstí.
Petra Holubcová
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Marie Trčkové v lednu
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 8. a 22. ledna
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Vývěska na parte
je volně přístupná
U zdravotnického střediska v Rožmitále pod Třemšínem naproti prodejně
Coop byla zprovozněna vývěska na
smuteční oznámení. Vývěska je volně přístupná. Prosíme všechny, kdo
parte na vývěsku umístí, aby ho ve
vhodnou dobu opět sundali.
(red)

Setkání se zástupci
osadních výborů
V Zalánech se konalo 11. prosince setkání zástupců osadních výborů s vedením města. Zástupci osadních výborů
při něm hodnotili uplynulý rok a přednesli své požadavky na období následující. Setkání v zalánském hasičském
klubu se zúčastnili starosta Rožmitálu
p. Tř. Ing. Josef Vondrášek, místostarosta Mgr. Pavel Bártl, tajemnice Bc.
Marcela Sladká, vedoucí rožmitálských
technických služeb Jindřich Podlena
a vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí Městského úřadu v Rožmitále
p. Tř. Václav Krýda.
(fž)

Nabídka pronájmu
nebytových prostor
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí od 1. ledna 2020 k pronájmu
nebytový prostor v 1. patře Městského zdravotnického zařízení - celková
plocha k pronájmu je 63,85 m2 (jedná se o dvě místnosti, čekárnu a část
společných prostor). Bližší informace
podá bytové hospodářství na telefonním čísle 318 665 217. Písemné
žádosti podávejte na podatelnu Městského úřadu v Rožmitále pod Třemšínem do 31. ledna.
(red)

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme tu rok s kulatým letopočtem,
rok 2020. Připadá mi, že takto kulaté
datum ještě více v člověku vyvolává pocit
až zběsile letícího času. Letos se mi jako
první při sestavování úvodníku na leden
2020 vybavila písnička pro většinu snad
známé skupiny Katapult „Až se bude
psát rok 2006“. Písnička, která se v roce
svého vzniku, tedy v roce 1979, dostala
na vrchol tehdejších hitparád. Písnička,
která popisovala poměrně vzdálenou
budoucnost, kterou jsme si ani nedokázali představit. Již o čtrnáct let překonala svůj název a mnohé z ní se stalo
skutečností. Refrén s otazníkem, který
zní „A co děti, mají si kde hrát?“, se nás
v našem městě snad netýká, protože jak
město, tak i školy a spolky působící v
našem městě, které Město Rožmitál p.
Tř. výrazně podporuje, umožňují dětem
a mládeži kvalitní využití volného času.
Vybavení všech škol, rozvoj jejich
materiální základny, zrekonstruované i nově postavené sportovní plochy a
areály zdraví nám závidí a chválí snad
všichni návštěvníci našeho města. To
by však samo o sobě bylo málo, nebýt
obětavých učitelů, vedoucích spolků a
trenérů, kteří se o naši mládež starají.
Tento příspěvek vzhledem k vánočním
svátkům, konci kalendářního roku a
tím brzké uzávěrce píši ve druhém adventním týdnu, v době, kdy se rekapituluje a bilancuje uplynulý rok. Hodnocení probíhá i v rámci jednotlivých spolků,
které právě s dětmi a mládeží pracují a
které prostřednictvím svých vedoucích
a trenérů výborné podmínky uvádějí do
každodenního praktického života. Touto cestou jim chci jménem vedení města poděkovat za jejich nelehkou práci a
přeji všem hodně sil a entuziazmu do
roku 2020.
Závěrečné řádky chci ale věnovat vám
všem, milí spoluobčané. Věřím, že není
nutné rekapitulovat vše, co se v našem
městě podařilo vybudovat a zrekonstruovat během posledního roku. Mnohé je
vidět, za mnohým je každodenní fungování nasmlouvaných služeb nebo každodenní práce technických služeb, kte-

rou ocenili na poslední
schůzi i zástupci našich osadních výborů,
kterým za jejich činnost
patří velký dík. Mnohamilionové investice
a připravované rekonstrukce například přivaděčů vody, vodojemů
naší čističky odpadních vod aj. na první pohled nevidíte, jsou ovšem zásadní
pro spokojený život v našem krásném
městě. Vedení města se snažilo a snaží i zbytečně neprodlužovat svými rozhodnutími stavbu nového obchodního
domu a rekonstrukci prodejny Jednoty.
Víme, jak důležité jsou tyto obchody pro
spokojený život zejména obyvatel sídliště a okolí.
Vážení spoluobčané, na prahu roku
2020 bych si dovolil vyjádřit přesvědčení, že žijeme v hezkém, klidném, bezpečném a pro každodenní život příjemném
městě, které chrání jedno z nejhezčích
pohoří naší republiky, pohoří Brdy. Pohoří, které je dnes již otevřené pro své
návštěvníky a které nás nejen chrání,
vybízí ke sportovním a rekreačním aktivitám, ale i v budoucnu dozajista také
umožní další podnikatelské aktivity. Žijeme v městě, které má na velmi dobré
úrovni infrastrukturu, školství, kulturu
a již zmíněnou možnost sportovního vyžití.
Vím, že je a bude stále co zlepšovat,
mnohé již připravujeme, například je
zpracována a čeká na postupnou realizaci rozsáhlá Územní studie sídelní zeleně Rožmitál pod Třemšínem. Mnohé bychom uvítali, určitě by našemu náměstí
slušela další restaurace s celodenním
provozem nebo útulná cukrárna, vybízející k posezení u kávy a dortu. V neposlední řadě jste tu vy, naši spoluobčané,
kteří můžete svými návrhy posunout
spokojenost se životem v našem městě,
jako se to podařilo v případě skateparku, který se stal mezi mládeží doslova
hitem posledního roku.
Do roku 2020 vám ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Mgr. Pavel Bártl

Bankovní účty Města
Rožmitál pod Třemšínem

Telefonní čísla na podatelnu
Městského úřadu Rožmitál p. Tř.

191909021/0300 - platby za TKO,
poplatek ze psa, správní poplatky
82481118/0300 - platby za vodné
a stočné, za inzerci v Třemšínských
listech

311 241 011
318 665 001
mobilní telefon
702 268 221
(v pracovní době)
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Rodinné centrum Třemšínek

Místní akční skupina Podbrdsko

Rodinné centrum Třemšínek bude otevřeno od 6. ledna 2020
každý den od 8:30 do 11:30. Můžete se těšit na kroužky pro
děti, kurzy pro maminky, přednášky a mnoho dalšího. Vstupné do herny: 40 Kč návštěvník, 20 Kč člen. Vstupné do herny
je jednorázové bez ohledu na dobu strávenou v herně a platí
pro celou rodinu. Např. přijde-li maminka s tatínkem a dvě
děti, cena bude pouze 20 Kč v případě zaplaceného členství
nebo 40 Kč pro ostatní návštěvníky (nečleny). Členem našeho rodinného centra může být každá fyzická osoba, která si
přečte stanovy, organizační řád a pokud s tím souhlasí, vyplní přihlášku a zaplatí členský příspěvek. Výše členských příspěvků: 400 Kč za rok, 200 Kč za pololetí, 100 Kč za čtvrtletí.
RC je vybaveno převážně dřevěnými hračkami. Je zde přebalovací pult, součástí jsou samozřejmě plenky pro miminka,
vlhčené ubrousky, jednorázové přebalovací podložky, jednorázové bryndáčky. Samozřejmě je zde k zapůjčení jídelní židlička. Toalety jsou nově vybaveny nočníky a nezbytnou dezinfekcí, jednorázovými ubrousky na ruce a mýdlem. Maminky
si u nás mohou uvařit kávu, čaj, kapučíno a doufáme, že se
v našem RC budou cítit jako doma a navštíví nás opakovaně.
Těšíme se na vaši návštěvu a děkujeme vám za podporu.
Program:
Pondělí – Hravé cvičení pro děti ve věku 3 – 12 měsíců 9:00,
pohyb s říkadly pro děti ve věku od 1 roku do 6 let od 9:30
Úterý – Herna, Orientální tance pro pokročilé 18:30 – 19:30
Středa – Hravé tvoření pro šikovné ručičky – již od 1 roku
Čtvrtek – Herna, lidové říkanky
Pátek – Hrajeme si s písničkou (od 1 roku) 9:30 – 10:00

MAS Podbrdsko chystá v roce 2020
dotace na podporu obcí a spolků

Centrum mělo stánek na jarmarku
RC Třemšínek se zúčastnilo 30.
listopadu jarmarku lidových řemesel v Rožmitále p. Tř. Jako
nováček jsme se obávali, zda se
u našeho stolečku někdo zastaví, ale byli jsme mile překvapeni. Celý náš zisk putuje na provoz rodinného centra. Všechno
zboží vyráběly maminky a poskytly nám ho zdarma. Tímto jim
chceme poděkovat. Současně děkujeme za bezplatné poskytnutí místa pro prodej a všem kupujícím za podporu.
Rodinné centrum Třemšínek (RC) je nezisková
organizace založená matkami v roce 2019
• Sídlo Komenského 622, Rožmitál p. Tř. 262 42.
• Rodinné centrum Třemšínek je spolek, který je dobrovolný, nezávislý, neziskový a nepolitický, sdružující členy na
základě společného zájmu.
• Rodinné centrum Třemšínek funguje na bázi dobrovolnictví, tzn., že žádná ze členek nedostává žádnou finanční
odměnu za vykonanou práci. Vše děláme v rámci našeho
osobního života a volna, z přesvědčení a radosti, že je to
tak správně.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
RODINNÉ CENTRUM TŘEMŠÍNEK:
• Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a je připravena podporovat spolek
tak, aby mohl naplňovat své poslání;
• Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky do spolku
a úhradou členského příspěvku;
• Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli
být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy;
• Členové mají určitá práva a povinnosti, které jsou uvedeny ve stanovách spolku.

Místní akční skupina Podbrdsko aktivně realizuje Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020
v rámci území 37 obcí Milínska, Březnicka, Hvožďanska a
Rožmitálska. Na rok 2020 plánujeme vyhlásit poslední Výzvy
MAS k předkládání Žádostí o dotace v rámci plnění naší Strategie. Bude se jednat o druhou Výzvu MAS z Integrovaného
regionálního operačního programu na rozvoj vzdělávání, tedy
dalších téměř 7 mil. Kč půjde na podporu škol a hlavně našich dětí na našem území. Další velkou dotaci chystáme také
přibližně ve výši 7 mil. Kč vyhlásit na jaře 2020 (dotace 80 %,
spoluúčast žadatele 20 %). Bude se jednat o Výzvu MAS na
podporu a rozvoj obcí a spolků z našeho regionu. Podpora
bude poskytnuta z Programu rozvoje venkova, resp. z článku
20 tohoto programu, na následující témata:
1) Veřejná prostranství - veřejná prostranství v intravilánu
obcí, tj. náměstí, návsi atd.
Příklady čerpání: zatravnění, mobiliář, herní a vodní prvky.
Nezpůsobilé: zastávky, dřeviny, pomníky.
2) MŠ a ZŠ - rekonstrukce, vč. zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, technologie, vybavení. U ZŠ
pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny včetně souvisejícího zázemí a souvisejících úprav
budovy školy.
3) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven - rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení vč. zázemí (šatny, umývárny, toalety) a pořízení technologií a dalšího vybavení. Nezpůsobilé: hřiště a prostory pro sportovní
aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.
Určitě konzultujte své nápady na projekty - dotazy zodpovídá: Petra Benjáková, projektová manažerka, Tel. 725 912
006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz
Doufáme, že my, obyvatelé Podbrdska, prožijeme hezký
rok 2020, a že se budeme moci společně potkat na našich
akcích, které v regionu budeme pořádat. Již nyní vás srdečně zveme na sobotu 25. dubna do Březnice na Podbrdský
farmářský a řemeslný trh, dále na sobotu 13. června, kdy
budeme pořádat řemeslný jarmark při historické slavnosti
Den s českou královnou Johankou v Rožmitále pod Třemšínem, a také na sobotu 19. září taktéž do Rožmitálu pod
Třemšínem na Podbrdský farmářský a řemeslný trh. V jednání máme ještě jednu velkou akci v Březnici ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, VOŠ a SOŠ Březnice a dalšími partnery. Termín předpokládáme v první polovině října
2020.
Jana Filinová, ředitelka kanceláře MAS Podbrdsko

Kulturní dům Hutě pod Třemšínem

Nightwish revival
18. ledna od 20:00

Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí
na svých webových stránkách
www.rozmitalptr.cz možnost zadávání
soukromé, nekomerční inzerce na web zdarma.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem
1. 1. TJ Spartak Rožmitál – oddíl
turistiky pořádá Novoroční výstup na
Třemšín. Pochod je bez startu, cíl se
nachází na vrcholu Třemšína. Diplomy
budou k vyzvednutí v Lovecké boudě
na úpatí Třemšína, občerstvení bude
do 16:00 tamtéž. Každý účastník si volí
trasu a čas pochodu sám.
6. 1. – 31. 1. Výjimečně až do konce
ledna můžete v Podbrdském muzeu navštívit výstavu Karel Daniel Gangloff
– Český Archimédés, která začala 22.
října 2019. Muzeum je otevřeno od 6.
ledna, pondělí až pátek od 9 do 12 a od
13 do 16 hodin. Návštěvu mimo otevírací dobu je možné domluvit předem na
tel. 311 249 262 nebo na pm@podbrdskemuzeum.cz.
5. 1. V kostele sv. Jana Nepomuckého
na náměstí v Rožmitále p. Tř. se koná
od 16:00 Tříkrálový koncert, který
přichystala ZUŠ J. J. Ryby.
7. 1. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 novou českou
komedii Šťastný nový rok s Táňou
Pauhofovou, Zuzanou Norisovou a
Jakubem Prachařem v hlavních rolích.
Vstupné je 130,- Kč.
9. 1. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 9:30 pásmo pohádek Krtek a kalhotky, určené pro mateřské
školy a děti, které jsou doma s maminkami. Vstupné je 15,- Kč.
10. 1. Město Rožmitál p. Tř. zve na 19.
Městský ples, který se bude konat od
20 hodin v rožmitálském společenském
centru. K tanci a poslechu budou hrát
Swingový orchestr For Evergreens a
Hudební skupina Robert Jíša Band.
Na programu bude vystoupení žáků
Barbory Zaciosové z Tanečního oboru
ZUŠ J. J. Ryby, dále předtančení v podání Tanečního klubu Dohnal Dancing
a samozřejmě nebude chybět bohatá
tombola. Vstupné je 100 korun.
12. 1. Ochotnické divadlo KADIS z
Kamýku nad Vltavou uvede v 17:00
v rožmitálském společenském centru

Můj příběh o mladé a talentované
Elizabeth, která rezignuje na úspěšnou
kariéru baletky kvůli osudové lásce.
Vstupné je 120,- Kč. Film je inspirován
skutečnou událostí.

Ve Společenském centru v Rožmitále
pod Třemšínem se bude konat 10. ledna už 19. Městský ples. Také letos se
při něm představí členové Tanečního
klubu Dohnal Dancing. Samozřejmě
nebude chybět skvělá hudba a bohatá
tombola.
Foto: František Žán
divadelní pohádku Mrazík. Vstupné
je dobrovolné.
14. 1. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 nový český film
Vlastníci s Vojtou Kotkem, Dagmar
Havlovou a dalšími. Vstupné je 120,Kč.
16. 1. V rožmitálské knihovně se bude
konat cestopisná beseda Švýcarské
horské železnice. Začátek je v 17:30 a
vstupné je dobrovolné.
18. 1. Myslivecké sdružení Hubert
Sedlice zve do Společenského centra
v Rožmitále pod Třemšínem na svůj
tradiční myslivecký ples. Vstupné je
120 korun, hrát bude skupina N.H.S. a
připravena je bohatá, především zvěřinová tombola.
20. 1. Pořadatel Mamut Agency - Tomáš Grepl vás zve od 19:00 do Společenského centra na show Cestou
necestou herce a vypravěče Miroslava Donutila. Přijďte si užít skvělé
historky. Nové příběhy a zážitky nám
připomenou, co vše se může přihodit
na cestách. Vtipné komentáře, které
mají nadhled i osobitý humor, se často
dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Vstupné je 390,- Kč. Předprodej
vstupenek zajišťuje Městské kulturní
středisko Rožmitál p. Tř. Vstupenky
jsou také k dispozici na stránkách
www.ticketart.cz.
21. 1. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 nový český film

23. 1. Rožmitálská knihovna zve na
popularizačně vzdělávací diashow
Ohrožená Antarktida. Začátek je v
17:30. Přednášet bude účastník řady
expedic do polárních oblastí na obou
zemských pólech, který pracoval na
českých polárních základnách v Arktidě i Antarktidě. Vstupné na cestopisnou besedu je dobrovolné.
28. 1. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 americkou akční
komedii Mizerové navždy. Vstupné je
120,- Kč.
29. 1. V Podbrdském muzeu a v zasedací místnosti radnice se uskuteční
celodenní odborné kolokvium věnované životu a dílu Karla Gangloffa.
V případě zájmu o účast na kolokviu
kontaktujte muzeum: tel. 311 249 262,
e-mail: pm@podbrdskemuzeum.cz.
31. 1. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 českou komedii
Případ mrtvého nebožtíka, která si
utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes
plné televizní obrazovky. V hlavních rolích se představí David Novotný, Hana
Vagnerová a další. Vstupné je 120,- Kč.

Hutě p. Tř.
18. 1. V kulturním domě v Hutích pod
Třemšínem se bude konat od 20:00
koncert kapely Nightwish revival.

Nepomuk
11. 1. Klub přátel Mrázka pořádá už
17. ročník pochodu Výstup na Pražák. Sraz všech účastníků je v Nepomuku před hospodou v 10:45. Vítány
jsou vlastní hrnečky na teplé nápoje.

Hvožďany
1. 1. Ve Hvožďanech rozsvítí oblohu v
19:00 tradiční Novoroční ohňostroj.
Akce se koná na hvožďanské návsi.

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

Národní házenkáře čeká v lednu
osmifinále Českého poháru v Plzni
Národní házenkáři Spartaku Rožmitál měli v minulých
týdnech prostor na regeneraci a odpočinek po náročné
podzimní sezóně. Trénovat začnou hned po Novém roce
v tělocvičně základní školy. Už 11. ledna je pak čeká osmifinále Českého poháru v Plzni, v němž se střetnou se
známými týmy z mistrovské soutěže – béčkem Tymákova,
Kyšicemi, Liticemi a Ejpovicemi.
(jir)

Cyklostezka se dočkala vylepšení
Cyklostezka ze Starého Rožmitálu do
Věšína se v minulých dnech dočkala
dalšího vylepšení. Už v září vybudovala rožmitálská radnice podél přilehlého pole záchytný příkop, který by měl
pojmout eventuální bahnitou povodeň.
Později nechala cyklostezku navíc zpevnit asfaltovým recyklátem.
(jir)
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Akce Podbrdského muzea v roce 2019

Jarní tvořivá dílna

Po stopách Karla Gangloffa

Výstava Karel Daniel Gangloff - Český
Archimédés

Beseda Pomístní jména

Tvořivá dílna Poznej šindel
Výstava Jak se rodí večerníčky

Zahájení sezony

Vycházka ke Gangloffovu náhonu
Slavnost královny Johanky
Výstava prací žáků ZŠ J. J. Ryby

Vánoční jarmark lidových řemesel

Velikonoční jarmark

Výstava prací žáků ZUŠ J. J. Ryby

Promítání filmu Hermína Týrlová

Filmová muzejní noc

Divadelní představení Angatar
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Nález Gangloffovy šindelky

Již od 22. října 2019 probíhá v prostorách galerie Podbrdského muzea
jedinečná výstava věnovaná lesmistru
Karlu Gangloffovi. Výstava se nemohla
obejít bez Gangloffova nejznámějšího
vynálezu – šindelky. Vynález to byl ve
své době velice úspěšný, prodával se z
Rožmitálu do celého světa. Přes veškeré
snahy se tento stroj do začátku výstavy
nepodařilo sehnat. Nechali jsme proto na původním rámu dochovaném ve
vlastnictví Podbrdského muzea postavit
funkční repliku.
Jaké bylo naše překvapení, když po
měsíci trvání výstavy kurátorovi sbírek
Rudolfu Šimkovi v jedno nedělní dopoledne zavolal neznámý pán ze Slovenska,
který tvrdil, že Gangloffovu šindelku má
a že ji prodá. Reagoval tak na poptávkový inzerát, který již od podzimu 2018
visel na internetu. Po týdnu čekání konečně ze Slovenska dorazily fotografie a
nebylo pochyb, že se jedná o hledanou
šindelku, která byla vyrobena před přibližně 120 lety v Rožmitále. Možná poslední dochovaný exemplář. Následova-

lo určení ceny a žádost na Radu města,
které bylo nastěstí
vyhověno, a pak jedˇ
nodenní výlet do obce Zázrivá v Nízkých
Tatrách.
Po základním očištění jsme šindelku
4. prosince 2019 nastěhovali do probíhající výstavy, po ní se stane jedním z
nejvýznamnějších předmětů v našich
sbírkách a součástí expozice řemesel ve
Stodole muzea.
Děkujeme tímto Radě města Rožmitál
pod Třemšínem za svolení stroj zakoupit a pracovníkům Technických služeb
Karlu Sadílkovi a Jiřímu Šlehoferovi za
spolupráci při transportu Gangloffovy
šindelky zpět do Rožmitálu.
(pm)

Sedmý charitativní bazar „Kramárna“
Podbrdské muzeum a Městské kulturní
středisko děkují všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na již sedmém
charitativním bazaru, takzvané Kramárně. Mnozí přispěli svými dary a přinesli
sklo, porcelán, dárkové předměty, hračky a další věci, které mohly ještě udělat
radost jiným.
Velké poděkování patří také vám, kteří jste předměty nakoupili a mnohdy
přeplatili, aby naše společné charitativ-

ní dílo dosáhlo co nejlepšího výsledku.
A ten vskutku není zanedbatelný. Náš
skutečný dárek pro potřeby nejchudší
Afriky činí letos 11 800,- Kč a prostřednictvím organizace Člověk v tísni tam
posíláme kozu, oslíka s povozem, hejno
kuřat, lékařské ošetření a vodu. I letos
jsme společně dokázali naplnit heslo
„Být, znamená být k něčemu dobrému
dobrý.“ Více informací najdete na www.
skutecnydarek.cz.
(pm)

Podbrdské muzeum děkuje všem
svým návštěvníkům,
spolupracovníkům,
podporovatelům a přátelům
za přízeň a podporu v roce 2019.
Díky vám můžeme všichni
společně prožívat velká i malá
dobrodružství historie našeho
města a Podbrdska.
Děkujeme vám a těšíme
se na setkávání i v roce 2020!
Hodně zdraví a radosti
v novém roce přeje
vaše Podbrdské muzeum.

Otevírací doba v lednu
Od 6. do 31. ledna 2020 otevřeno
pondělí – pátek
9 – 12 a 13 – 16 hodin.
Návštěvu mimo otevírací dobu
si můžete domluvit předem na
tel. 311 249 262 nebo na e-mailu
pm@podbrdskemuzeum.cz.

Setkání se zastupiteli v Hutích

Mikulášská nadílka ve Voltuši

V sále kulturního domu v Hutích pod Třemšínem se uskutečnilo 22. listopadu druhé setkání zastupitelů města Rožmitálu pod Třemšínem s pracovníky městského úřadu a s
pracovníky všech organizačních složek našeho města. Cílem
bylo prohloubení spolupráce mezi nejvyšším vedením města –
zastupitelstvem a zaměstnanci města. Všichni přítomní tuto
vzájemně prospěšnou aktivitu opět ocenili.
(fž)

V sobotu 7. prosince opět prošli Voltuší Mikuláš, čert a
anděl. Akce se vydařila, i když s menším počtem dětí.
Organizátoři děkují Městu Rožmitál pod Třemšínem za finanční příspěvek.
Foto: archiv organizátorů
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Vzpomínky
Vzpomínka, která stále bolí.
Kdo poznal ho, ten měl ho
rád, uměl pomoci, potěšit
i rozesmát. Dne 16. ledna
uplyne jeden rok od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Pavel Fous z Hvožďan. S láskou vzpomíná syn René s maminkou Renátou.
rrrr
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a s láskou zavzpomínat. Dne 3. ledna 2020 uplyne 13 smutných roků, kdy nás navždy opustila
naše drahá a nezapomenutelná maminka, babička a prababička, paní Marie
Fousová ze Zalán. Nikdy nezapomene
syn s rodinou a dcera s rodinou.
rrrr
Odešel jsi příliš brzy, kéž by to byl jen
zlý sen. Kéž bychom se probudili a mohli Ti říci: „Dobrý den“. Dne 26. ledna
2020 uplyne devět let, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Zdeněk Houška z Hutí pod Třemšínem. Stále vzpomínají manželka, dcera
s rodinou a syn s rodinou.
rrrr
Měl jsi rád všechny kolem sebe, tolik jsi
chtěl žít. Srdce se Ti náhle zastavilo a Ty
jsi musel bez slůvka rozloučení navždy
odejít. Zaplakal každý, kdo Tě měl rád,
a kytičku na hrob Ti můžeme už jen dát.
Dne 8. ledna 2020 uplynou již tři roky,
co nás navždy opustil pan Josef Jeník z
Volenic. Stále vzpomínají synovec Jiří a
neteř Ladislava s rodinou a ostatní příbuzní.
rrrr
Proč se to jen muselo stát,
ztratili jsme člověka, kterého měl každý rád. Pracoval
vždy do únavy, klidu sobě
nedopřál, za vše dobré, co
vykonal, tichý spánek buď
mu přán. Dne 17. ledna 2019 to budou
tři roky, co náhle zemřel náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Josef Kressl z Rožmitálu p. Tř. Nikdy
nezapomenou děti s rodinami.

Vítání občánků

Kdo miloval, ten nezapomíná. Kdo zapomněl, ten
nikdy neměl rád. Dne 27.
ledna 2020 tomu bude
třicet let, co zemřel pan
František Šourek ze Starého Rožmitálu. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají
manželka, děti Dana, Iveta a Fanda s
rodinami.
rrrr
Dne 7. ledna uplyne dlouhých devět let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka Věra
Vančurová z Roželova. Se
smutkem v srdci stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
rrrr
Děkujeme Ti, maminko a
babičko, čím jsi pro nás v
životě byla, za každý den,
jenž jsi pro nás žila. Však
osud byl tak krutý a musela
jsi odejít. V našich srdcích
navždy zůstaneš. Dne 27. ledna uplyne
již pátý smutný rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička
Milena Černá. S velkou bolestí v srdci
vzpomínají a nikdy nezapomenou syn
Standa s Janinou a vnoučky Lukášem,
Kubíkem a Matyáškem. Vy, kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 21. listopadu 2019 se v obřadní
síni rožmitálské radnice konaly tradiční obřady vítání občánků, při nichž byli
slavnostně uvítáni do života noví občánci města Rožmitálu pod Třemšínem
a obcí Nepomuk a Vranovice. Zastupitelkou města Rožmitálu pod Třemšínem
Mgr. Květou Jeníčkovou byli přivítáni
tito noví občánci:
Samuel a Izabela Kaslovi, Strýčkovy
Aleš Zachař, Vranovice
Anežka Zemková, Vranovice
Nela Baxová, Vranovice
Jiří a Lukáš Kottnerovi, Nepomuk
Nela Kozáková, Nepomuk
Gabriel Dědič, Rožmitál p. Tř.
Vivien Kozubíková, Rožmitál p. Tř.
Antonie Gallardo, Rožmitál p. Tř.
Ondřej Skotnica, Rožmitál p. Tř.
Eliška Burešová, Rožmitál p. Tř.
Jiří Zemek, Rožmitál p. Tř.
Ludvík Průcha, Rožmitál p. Tř.
Při slavnostním obřadu se rodiče podepsali do pamětní knihy a převzali si pamětní list a finanční dar. O kulturní vystoupení se postarali žáci Základní školy
J. J. Ryby pod vedením paní učitelky
Mgr. Ivy Hořejší. Slavnostního přivítání
nových občánků se za obec Nepomuk
zúčastnil zastupitel pan Oldřich Kolář a
za obec Vranovice starostka paní Blanka Strnadová.
Renata Sklenárová

rrrr
Dne 16. prosince 2019 jsme vzpomněli smutné výročí, kdy nás před 29 roky
navždy opustil pan Jaroslav Zajíček z
Rožmitálu pod Třemšínem. Nikdy na něj
nezapomeneme. Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
rrrr
Dne 4. ledna uplyne už devět roků od úmrtí Andulky
Žánové z Rožmitálu pod
Třemšínem. Nikdy nezapomeneme, budeš stále žít v
našich vzpomínkách.

Sbor dobrovolných hasičů Voltuš
pořádá 18. ledna 2020

výroční valnou hromadu
v hasičském klubu SDH Voltuš
Začátek je v 18 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.

rrrr

Klub přátel Mrázka srdečně zve na již 17. ročník

VÝSTUPU NA PRAŽÁK
Start pochodu je

11. ledna 2020
v 10:45 v Nepomuku.

Vítány jsou vlastní hrnky
na teplé nápoje.
Udělejte něco pro své tělo,
vyrazte do Brd a pomozte dobré věci.

Knihovna Voltuš
bude otevřena

13. a 17. ledna
od 14 do 16 hodin
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus
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Ocenění dárců krve v Rožmitále pod Třemšínem
Ve čtvrtek 12. prosince proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Rožmitále pod Třemšínem tradiční slavnostní
ocenění bezpříspěvkových dárců krve.
Slavnostního aktu předání bronzových,
stříbrných a zlatých medailí prof. MUDr.
Jana Janského a Zlatého kříže III. třídy
se zúčastnil předseda oblastní výkonné
rady Oblastního spolku Českého červeného kříže v Příbrami pan Miloslav
Pštross, předsedkyně Místního spolku

Českého červeného kříže v Rožmitále
pod Třemšínem paní Ludmila Sedláková, za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu
paní Monika Lamošová a za Zdravotní
pojišťovnu ministerstva vnitra ČR paní
Marie Vacková. Za obec Bezděkov pod
Třemšínem se zúčastnil starosta pan
Vilém Trčka, za obec Nepomuk zastupitel pan Oldřich Kolář a za obec Věšín
starosta Ing. Pavel Hutr. Obřadu se ujala zastupitelka města Rožmitálu p. Tř.

Bronzovou plaketu
za 10 odběrů získali:

Stříbrnou plaketu
za 20 odběrů získali:

Jana Gáborová, Starý Rožmitál
Jiří Hutr, Věšín
Tereza Konvicová, Rožmitál p. Tř.
Martin Macek, Hutě p. Tř.
Jiří Pařízek, Věšín
Irena Ptáčková, Věšín
Jiří Roušal st., Věšín
Jiří Roušal ml., Věšín
Jana Štěpánová, Rožmitál p. Tř.

František Blažek, Rožmitál p. Tř.
Monika Hutrová, Věšín
Vlastimil Janoušek, Pňovice
Adéla Janoušková, Pňovice
Marta Jeníčková, Věšín
Jaroslava Langmajerová, Bezděkov p. Tř.
Martin Michal, Bezděkov p. Tř.
Daniela Novotná, Strýčkovy
František Otta, Buková
Olga Pojerová, Nepomuk
Ivana Poslušná, Rožmitál p. Tř.
Dagmar Poslušná, Rožmitál p. Tř.
Klára Sadílková, Rožmitál p. Tř.
Jaroslava Slavíková, Rožmitál p. Tř.

Mgr. Květa Jeníčková. Ve svém projevu
vyjádřila úctu, velký dík a obdiv za příkladný a hluboce lidský postoj našich
spoluobčanů. Obřad zpestřili kulturním
vystoupením žáci Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem pod vedením paní učitelky Mgr.
Ivy Hořejší. Ocenění dárci krve, kteří
se slavnostního obřadu nezúčastnili, si
mohou ocenění převzít na matrice městského úřadu (tel. 311 241 018).
Zlatou plaketu
za 40 odběrů získali:
Tomáš Florián, Rožmitál p. Tř.
Jiří Janoušek, Rožmitál p. Tř.
Karel Jeníček, Rožmitál p. Tř.
Michal Jeníček, Rožmitál p. Tř.
Bronislav Kormunda, Rožmitál p. Tř.
František Otta, Buková
Jana Škaloudová, Rožmitál p. Tř.
Zlatý kříž III. třídy
za 80 odběrů získal:
Pavel Jindrák, Rožmitál p. Tř.

Veterán klub starostové zavítal do Rožmitálu pod Třemšínem

V Rožmitále pod Třemšínem se konalo 4. prosince setkání členů Veterán klubu starostové.
Spolek byl založen v letošním roce a jeho členy
se mohou stát sloužící
starostové nad 60 let
věku, kteří mají za sebou alespoň dvě volební
období, nebo bývalí starostové. Účelem spolku
a předmětem jeho činnosti je uspokojování, podpora a ochrana zájmů, jimiž jsou
především rozšiřování právního vědomí a znalosti práva zejména v oblasti výkonu samostatné a přenesené působnosti
obcí, podpora a rozvoj všeobecné, kulturní, sportovní, osvětové a vzdělávací činnosti, podpora pro města a obce, Svaz
měst a obcí České republiky a subjekty působící ve veřejném
prostoru, dále podpora vzdělanosti a praktických dovedností
zastupitelů nebo radních měst a obcí. Spolek si neklade žádné politické cíle či ambice. Jde hlavně o předávání osobních
zkušeností nabytých členy Veterán klubu během jejich aktivního působení na pozici starosty. Členy klubu přivítal v Rožmitále pod Třemšínem starosta města Ing. Josef Vondrášek
a mimo jiné si prohlédli rožmitálskou knihovnu, Podbrdské
muzeum, kostel Povýšení sv. Kříže a také sportovně-rekreační
areál. Předseda spolku Jan Slabý v Rožmitále také představil
prapor Veterán klubu starostové.
(fž)
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
Lednové akce v dětském oddělení knihovny
Pro děti:
q Tři králové 6. – 8. 1. odpoledne Připomeneme si, kdo byli a jak se jmenovali Tři králové, kteří putovali za narozeným Ježíškem do Betléma, jaký byl
smysl a průběh tříkrálové obchůzky.
Společně si zahrajeme lidové hry.
q Jak mouchy přistávají na stropě
a další úžasné poznatky nejen o zvířatech 13. – 15. 1. odpoledne - Víte,
jak mohou přistávat mouchy na stropě? Která zvířata jsou barvoslepá? Kam
chodí Eskymáci na záchod? Vše se dozvíte formou hry.
q Svět rekordů 20. – 22. 1. odpoledne - Kolik měří nejvyšší žijící muž? Která kniha byla přeložena do největšího
počtu jazyků? Jak vysoká je nejvyšší
budova? A další světové rekordy na vás
čekají v knihovně.
q Masopust 27. – 29. 1. odpoledne Masopust začíná po 6. lednu a končívá
v úterý před Popeleční středou. Víte,
jak se nazývají masopustní dny, jaké
jsou zvyky a tradice? Vše se dozvíte v
knihovně, kde budou připraveny lidové
hry a výtvarná dílna.
q

q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy připraveny v
oddělení pro děti. Přijďte si zasoutěžit,
případně i něco vyhrát. Soutěže končí
31. ledna. Vyhlášení vítězů proběhne
začátkem února.
q

Výstavy:

q

q

q

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

Pro školy:
q K. D. Gangloff – pro MŠ, ZŠ
a Spec. ZŠ
q Kamarádská knížka malého
poseroutky – pro 4. roč.
q Vědomosti v hrsti – pro 5. ročník
q Dovádivé básničky pro kluky
a holčičky – pro družiny
q Bajky – pro Spec. ZŠ
q Netiketa – pro 6. roč. ZŠ
q Třemšínský poklad – pro 3. roč.
q

q

q
q

Ve čtvrtek 28. listopadu se v knihovně
konalo setkání knihovnic z 15 obcí a osad
mikroregionu Třemšín. Pozvání přijala i
Mgr. S. Fojtová z příbramské Knihovny
Jana Drdy, která je jednou z pověřených
knihoven Středočeského kraje, zajišťující regionální funkce. Na programu
byla aktualizace a revize KF, statistické
údaje a různé informace z oboru. Všem
knihovnicím děkujeme za práci, kterou vykonávají ve svém volném čase a
přejeme jim hodně zdraví a sil v novém
roce.
Hana Převrátilová

Čtení na výstavě
v rožmitálském zámku
V neděli 24. 11. se knihovna zúčastnila
doprovodného programu výstavy „Jsme
toho součástí.“ Na rožmitálském zámku
jsme četli úryvky z knih od autorů Havla, Škvoreckého, Vaculíka, Kundery a
dalších.
Tereza Hudečková

q
q
q

Advent a Vánoce v Podbrdském muzeu
Od poloviny listopadu do 20. prosince
jsme ve spolupráci s Podbrdským muzeem připravili pro školy interaktivní program Advent a Vánoce. Program
navštívily děti nejen z místní mateřské,
základní a speciální základní školy, ale
i z okolních obcí. Děti poznávaly hravou
formou zvyky, tradice a jednotlivé postavy Adventu a Vánoc, zahrály si lidové
hry a při výtvarné dílně si vyrobily tzv.

Schůzka knihovnic
z našeho mikroregionu

Zahrádku a vánoční hvězdu. Velké poděkování patří především představitelům jednotlivých postav – J. Pekárkovi,
M. Marouškovi, R. Šimkovi, P. Váňové
Černochové, M. Brotánkové a K. Sadílkové za skvělé ztvárnění sv. Ondřeje,
sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Lucie,
pastýře, anděla, hostinské, hospodyně,
Kašpara, Melichara, Baltazara, Marie a
Josefa.
Dana Súlovcová

Knižní novinky najdete
na www.tremsinsko.cz
- knihovna - knižní novinky

Workshop Bílé Vánoce
se skvěle vydařil

V lednu budou v knihovně dvě cestopisné besedy
Knihovna vás v novém roce zve na další cestování v příjemném prostředí našeho
sálu. Nejdříve se podíváme do Švýcarska a za týden navštívíme polární stanice v
nehostinné, ale krásné Antarktidě. Místa jsou natolik odlišná a zajímavá, že vám
doporučuji podívat se na obě. Vstupné na obě besedy je tradičně dobrovolné.

ŠVÝCARSKÉ HORSKÉ ŽELEZNICE

OHROŽENÁ ANTARKTIDA

Ve čtvrtek 16. ledna od 17.30 vás pozveme do Švýcarska. Švýcarské železnice
jsou v Evropě pojmem - jsou přesné jako
švýcarské hodinky a zpřístupní všechna krásná místa Švýcarska. V kantonu
Graubünden jsou to Rhétské dráhy s
úžasnými viadukty a tunely, překonávající nejvyšší horské průsmyky a spojující světoznámé lokality - navštívíme Arosu, Svatý Mořic nebo Davos. Projdeme
se historickým Churem i postrachem
dávných poutníků - soutěskou Viamala. Nenechte si ujít zajímavé vyprávění a
spoustu fotografií. Na shledanou v podvečer v rožmitálské knihovně.

Ve čtvrtek 23. ledna od 17.30 se můžeme
společně podívat do Antarktidy. Přednáší účastník řady expedic do polárních
oblastí na obou zemských pólech, který
pracoval na českých polárních základnách v Arktidě i Antarktidě. Dozvíte se
o životě na polárních stanicích, o dobrodružných plavbách po arktických a
antarktických vodách, uvidíte unikátní
fotografie a zjistíte, že i tyto vzdálené a
zdánlivě nehostinné oblasti jsou v ohrožení. Antarktida a Arktida mají zásadní
význam pro stabilizaci světového klimatu. Budoucnost polárních oblastí ovlivní
celou planetu včetně ČR.
Petr Jarosil

Ve čtvrtek 28. listopadu se v rožmitálské knihovně konal workshop Bílé Vánoce. Na workshopu si účastníci vyrobili krásné adventní věnce. Všem se akce
velice líbila.
Tereza Hudečková

Informace o provozní době
a kontakty získáte na
www.tremsinsko.cz
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Základní škola J. J. Ryby

Speciální základní škola

Akce na plánované na leden

Řemeslo má zlaté dno

q. 7. 1. - okresní kolo ve vybíjené (chlapci z 1. – 3. ročníku)
q. 9. 1. - okresní kolo ve vybíjené (dívky z 1. – 3. ročníku)
q.22. 1. - pololetní pedagogická rada
q.28. 1. - okresní kolo v košíkové (chlapci z 8. a 9. ročníku)
q.29. 1. - okresní kolo v košíkové (dívky z 8. a 9. ročníku)
q.30. 1. - výpis vysvědčení za I. pololetí
q.30. 1. - pololetní bruslení v hale Zimního stadionu v Příbrami – 2. stupeň
q.31. 1. - pololetní prázdniny
q.Program v Podbrdském muzeu - K. D. Gangloff (1. – 9. roč.)
q.Programy v knihovně (3. AB, 4. B, 5. AB, 7. B)
q Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda
– okresní kolo
q.Exkurze k volbě povolání – 9. ročník
Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Škola/Fotogalerie

Protikuřácký projektový den

Ve čtvrtek 21. listopadu se na naší
škole uskutečnil
projektový den s
názvem „Protikuřácký“. Žáci byli
rozděleni do 24
skupin a v každé
byl žák od třetí do
deváté třídy. Starší žáci tak pomáhali mladším spolužákům plnit zadané úkoly. Během prvních
čtyř vyučovacích hodin každá skupina prošla osmi stanovišti,
na kterých se různým způsobem žáci věnovali tématu kouření. Malovali plakát, psali prosbu či poděkování rodičům,
běhali do schodů nebo po nich nosili náklad jako himalájští
šerpové. Čtením na jeden nádech si prověřili svojí kapacitu
plic. Dále se seznámili s negativními důsledky kouření na lidský organismus. Nejzajímavějším byl demonstrativní pokus,
kterým si ukázali, jaké škodlivé látky se dostávají do lidského
těla. Také si vyzkoušeli, jakým způsobem lze odmítnout nabídnutou cigaretu. Poslední aktivitou byla práce na počítači,
kde vyhledávali informace o kouření. Pátou vyučovací hodinu
žáci vyplňovali dotazník a anketu o kouření.
Věřím, že se tento den líbil dětem i učitelům, a tímto bych
chtěla všem moc poděkovat. Další fotografie naleznete na
stránkách školy ve fotogalerii.
Mgr. Oldřiška Ptáčková

PROJEKTOVÝ DEN VÁNOCE. V základní škole se konal 2.
prosince projektový den Vánoce 2019. Ve vánočních dílnách děti vyráběly výrobky na trh, který se konal spolu se
slavnostním rozsvícením vánočního stromu na podporu
nadačního fondu Dobrý anděl.
Foto: archiv školy

Že řemeslo má zlaté dno, se říkalo už za dob dávno minulých
a každý pečlivý a poctivý řemeslník byl vážený občan. Práce
měl pořád dost a vydělal si i pěkné peníze. A dnes? Dobrého
řemeslníka abys pohledal. Čím to je? Asi tou dobou, jak se
tak často říká. Všichni by nejraději pracovali u počítače, ubylo
domácích dílniček, ve kterých tátové se syny něco „kutili“, a
také to pracovní vyučování na školách není to, co bývalo; a
ruce dětí jako by se manuální práce bály. A popravdě řečeno,
i ten mozek se nechce už ani tak namáhat, a čtyřka? – to je
taky dobrá známka. Tak proč bychom si s tím lámali hlavu,
když na maturitní obor je podobný žák běžně přijat.
Žáci z naší školy nemají moc na výběr. Maturitní obory
opravdu nejsou schopni zvládnout. Ale učební obor? Není
problém. V úterý 26. listopadu jsme byli se žáky 7., 8. a 9.
ročníku na exkurzi v SOU Hluboš. Viděli jsme moderně vybavené třídy, pokoje domova mládeže, školní jídelnu, tělocvičnu
a posilovnu. Úplně nás nadchly skvěle zařízené odborné učebny a dílny; také jsme mohli sledovat učně při práci. Líbili se
nám jak truhláři, tak automechanici a opraváři. Učitelé, kteří
nás na pracovištích postupně provázeli, nám podali srozumitelný výklad, dětem odpovídali na všechny otázky. Moc jim za
to děkujeme. A navíc – všude panoval klid a pohoda.
Je smutné, když v médiích z úst tzv. odborníků slyším, že
děti ze speciálních škol (dříve zvláštních škol) ničím nemohou
být, že si ani „řidičák“ nemohou udělat. Není to pravda. Pro
děti, které mají snížené rozumové schopnosti, učební obory
jsou. Všechny mají ve svém kódu písmeno E. Kromě odborných předmětů žáci mají český jazyk, matematiku, občanskou
výchovu, tělesnou výchovu, informatiku, někde i cizí jazyk.
Učivo navazuje na minimální výstupy školních vzdělávacích
programů základních škol. Ve třídách je méně dětí a všem se
tam maximálně věnují nejen v učivu, ale i při praxi v dílnách.
Po třech letech jsou pak žáci schopni úspěšně udělat závěrečné zkoušky a získat tak výuční list. Někteří pak pokračují ve
studiu i druhého učebního oboru.
Nejvíce našich dětí odchází do OU v Příbrami (Pod Šachtami
335), kde nabízejí žákům vzdělání v oboru Zedník, Zámečník,
Kuchař, Pečovatel; na velmi „slabé“ žáky je zaměřena Praktická škola, kde se kromě matematiky a češtiny učí žáci vařit,
prát, uklízet, nakupovat, pečovat o děti a nemocné – zkrátka
to, co budou jednou ve svém dospělém životě nejvíce potřebovat.
Já i moji kolegové máme radost, když potkáme naše bývalé
žáky a oni se chlubí, kde pracují, kolik si vydělají, že jezdí
autem, že se umí o sebe a o rodinu postarat, zkrátka – jsou z
nich slušní lidé.
Mgr. Miluše Piklová, výchovná poradkyně
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Klokan Cup vyhráli Rožmitálští
Hodnocení podzimní části
sobotu 7. prosince se konal v Západních Čechách ve Štěfotbalového oddílu TJ Spartak Vnovicích
tradiční halový fotbalový turnaj Modrý Klokan Cup,

Přípravky: Soutěž hraje mladší i starší přípravka, ale hra je
hlavně o zábavě a o přípravě do dalších kategorií. Děti trénují
dvakrát v týdnu pod vedením Zdeňka Vlasáka a Štěpána Melichara.
Mladší žáci: Hrají už soutěž 7 + brankář na polovinu hřiště a
tato kategorie skončila na podzim roku 2019 na třetím místě.
Tuto kategorii trénuje Martin Svoboda.
Starší žáci: Už od mala náš nejtalentovanější ročník hráčů
narozených v letech 2005 – 2006 projel podzimní částí úplně
suverénně a bez jediné prohry a skóre 117:4 vyhráli starší
žáci skupinu. O tyto talentované hráče se stará třikrát v týdnu Ladislav Velek za podpory Petra Buchty a Petra Zemka.
Dorost: Jinde problémová kategorie nám v Rožmitále p. Tř.
dělá radost. Pod vedením Zdeňka Vlasáka a Martina Svobody
skončilo mužstvo dorostu na prvním místě. Kluci chodí v hojném počtu a zapojují se i do kategorie dospělých.
B-mužstvo: Hraje od podzimu nejnižší soutěž a pod zkušeným hráčem a zároveň trenérem Tomášem Drechslerem
skončilo na třetím místě.
A-mužstvo: Přes horší start do sezony nakonec A-mužstvo
skončilo na sedmém místě s jednadvaceti body. Trenér Stanislav Nohýnek ml. dával šanci i mladším hráčům a nebylo
výjimkou, že se v sestavě objevili čtyři dorostenci.
Závěrem bych chtěl poděkovat za fotbalový oddíl TJ Spartak
Rožmitál hráčům, trenérům, funkcionářům, fanouškům a v
neposlední řadě také vedení Města Rožmitál pod Třemšínem v
čele se starostou Ing. Josefem Vondráškem a popřát všem vše
nejlepší v roce 2020.
Zdeněk Vlasák, sekretář klubu

kterého se jako vždy účastnili i fotbalisté Rožmitálu pod
Třemšínem. Šestnáctého ročníku se zúčastnily týmy Přeštice,
Předenice A, Předenice B, Garda, Klokani a naši fotbalisté TJ
Spartaku Rožmitál pod Třemšínem v sestavě Zdeněk Vlasák,
Marek Trefný, Petr Mora, Ondřej Pejsar, Martin Zrno, Miroslav Štrunc, Tomáš Pecha, Saša Toman, Petr Šteibauer. Ze
šestnácti ročníků vyhráli turnaj Rožmitálští desetkrát, a tak
neměli lehký úkol ani nyní a vstupovali na hřiště s kapkou
nervozity, což bylo zřejmé v prvním zápase, kde remizovali
2:2. Kluci do hry dali opravdu celé své fotbalové srdíčko a v
následných zápasech už nepustili soupeře do vedení a vše dotáhli do zdárného konce. Tento turnaj má tedy již pojedenácté
v řadě vítěze Rožmitál pod Třemšínem. Klukům moc děkuji za
krásné reprezentování našeho města, skvělé nasazení a srdíčko při hře.
Fotbalový fanoušek Aleš Haluska

Malí rybaříci se nenudí ani v zimě

Kamýcký divadelní spolek
dovoluje si pozvati spanilé dámy, slovutné pány jakož
i robátka jejich na představení

MRAZÍK

aneb známou pohádku filmovou
pro prkna svět znamenající upravenou
Spektákl tento předveden bude

v neděli 12. ledna 2020 v 17:00
ve Společenském centru
v Rožmitále pod Třemšínem
Ctěné publikum se prosí, by včas dostavilo se,
neboť počet míst omezený jest!
Vstupné dobrovolné jest, jeho výše tedy na uvážení
ctěného publika záleží!

Když přijde zima, bojíme se, že rybářský kroužek ČRS MO
Rožmitál pod Třemšínem, který probíhá několik týdnů jen v
učebně, bude nuda. Ale omyl, děti se skvěle zapojily. Rozdali
jsme referáty a rybaříci se opravdu snaží. V pátek 22. listopadu měla Ivanka Schwarzová referát na téma Mník jednovousý. Naprosto skvělá práce, perfektně připravené a ještě sama
k referátu nakreslila obrázek. Rozhodli jsme se, že tři nejlepší
referáty odměníme, a opravdu ne jen maličkostí. Děti si zaslouží ocenit svoji práci. V pracovních sešitech od Středočeského územního svazu jsme řešili výbavu k vodě, co je povinné
a co není. A poté nás překvapil svou krásnou prezentací na
počítači Kuba Šimonovský. Všichni poslouchali a zapojili se do
otázek a odpovědí. Nejmenší dostali karty s rybami a učili se.
Na konci kroužku jsme zjišťovali, co umí. Zaslouží si pochvalu. Měli jsme na kroužku v pátek i milou návštěvu, a to bývalého vedoucího Aleše Halusku. Tomu děkujeme za pochvalu,
potěšilo nás to.
Jaroslava Nassová, vedoucí kroužku
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Duhovo – sluníčkový zpravodaj
Rok s rokem se sešel a adventní čas zaklepal i na dveře naší mateřské školy. Je to
doba očekávání, čas příprav
na vánoční svátky. A proč
do těchto příprav nezapojit i
děti? S těmito nejoblíbenějšími
svátky se je snažíme seznámit
prostřednictvím prožívání vá- Vánoční nadílka u Kuřátek
nočních tradic, zvyků a jejich
symbolů. Naplno prožíváme vánoční atmosféru, adventní období. Výzdobou třídy, výrobou nejrůznějších vánočních dekorací a přáníček se děti zdokonalují v pracovních a výtvarných
dovednostech. Učí se vyjadřovat své prožitky slovně, hudebně
pohybově i výtvarně. Přípravou vánoční besídky pro své blízké
zažívají sváteční atmosféru společně stráveného času, užívání
si maličkostí a dělání drobných radostí. Celé předvánoční období bylo v naší školce zaměřeno na rozvíjení citových vztahů
dětí ke svým blízkým, rozvíjení pracovních dovedností a jemné
motoriky, znalostí o adventu a Vánocích spojené s rozvíjením
slovní zásoby a slovním vyjádřením svých zážitků.
Na počátku prosince jsme se s dětmi vypravili do Čechovy
stodoly v Bukové u Příbrami navštívit Mikuláše a jeho družinu. A protože „i s čerty bývají žerty“, děti s velkou odvahou
navštívily peklo, kde na ně čekal opravdu legrační čert. Samozřejmě nechyběla ani mikulášská nadílka, kterou si děti
odnášely domů spolu s nezapomenutelnými zážitky. Za Ježíškem jsme se vypravit nemuseli, navštívil nás on sám a přinesl do každé třídy nejen stromeček, ale i spoustu krásných
dárečků – nových hraček.
V celém předvánočním čase probíhaly velké přípravy na vánoční besídky. Děti se pilně učily spoustu vánočních koled a
písní, říkadel a tanečků. Seznámily se s různými výtvarnými
technikami při výrobě drobných dárečků a přáníček pro své
rodiče. Povídaly si o adventu, mikulášské tradici, poslouchaly
vánoční koledy. Na vycházkách pozorovaly změny v okolí a
vánoční výzdobu ulic a domů.
Vánoční besídky v jednotlivých třídách se dětem vydařily.
Děti ze třídy Žabiček, Kapříků, Berušek a Soviček se změnily ve sněhuláky a sněhové vločky, z nejmenších Kuřátek se
vyklubala opravdu šikovná kuřátka a děti ze třídy Broučků
předvedly své vystoupení v duchu našich vánočních zvyků a
tradic. Setkání s rodiči bylo velmi příjemné a neslo se v duchu
vánočního klidu a pohody při šálku kávy či čaje. Poslední týden před Vánocemi byl plný vánočních zvyků, tradic a dalšího
tvoření ve vánočních dílničkách.
Rádi bychom poděkovali za úžasnou spolupráci všem, kteří
se v loňském roce podíleli na pořádání, přípravách a organizaci našich akcí. Dále pak našemu zřizovateli, Městu Rožmitál
pod Třemšínem za darování krásného keramického betlému,
který ozdobil vstupní halu naší školky. Poděkování patří i těm,
kteří dokážou ocenit naši práci, protože i to obyčejné slůvko
ˇ
„děkujeme“ je pro nás tou největší odměnou. Přejeme sťastný
Nový rok 2020!
Za kolektiv MŠ Kateřina Brettlová

Sněhuláci a sněhové vločky na vánočním vystoupení u
Soviček.
Snímky: archiv MŠ
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Zprávy od rožmitálských rybářů
Vrácení a výdej povolenek

Každý rybář má do patnácti dnů po skončení platnosti vrátit
řádně vyplněnou povolenku jejímu výdejci. Současně si lze
zakoupit povolenku novou, a to tradičně v salonku restaurace
bývalé Slávie na náměstí. Bude to možné v pátek 10. ledna
v době od 16 do 18 hodin. Členství a brigády lze zaplatit s
povolenkou, případně nový rybářský lístek je nutné vyřídit
na městském úřadu. Lovit na RMV Jez začneme, pokud to
podmínky dovolí, od soboty 11. ledna do konce března. Hájení
bude celý měsíc duben, kdy RMV nasadíme, budeme pořádat
závody a lovit začneme opět 1. května. Na Skalici 4 lze lovit
dle rybářského řádu celoročně. Další termíny prodeje povolenek budou až po výroční členské schůzi.

Blahopřání k novému roku

Přejeme všem našim spolupracovníkům, sponzorům, členům
a všem mnoho sil, zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020.

Dar pro rožmitálské skauty

Výbor naší organizace se jednoznačně usnesl poskytnout
drobný finanční obnos místní skautské organizaci na obnovu
jejich tábora Na Dědku poničeného rozsáhlým ničivým požárem v létě loňského roku. Zveřejňujeme tuto zprávu ne proto,
že bychom čekali nějaký obdiv, ale proto, že by se k nám mohl
ještě někdo přidat a pomoci dobré věci.

Poděkování rybářů za ples

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům rybářského plesu, který se konal na v závěru loňského roku.
Jmenovitě to jsou: Oknoplastik; Město Rožmitál p. Tř.; Rybářství Lnáře; Blatenská ryba; Truhlářství Petr Kaiser s.r.o.;
Pohostinství Bohumil Tomek; Středočeský územní svaz; Dušan Hýbner – předseda SÚS; Dřevorubec Milda Troch a Petr
Buchta; Autoopravář Milan Viktora; Bláhovi; Luboš Mašek
ZD Bělčice; Drogerie – Blanka Pazderníková; Revel s.r.o.; Lenka Pazderníková DM drogerie; Beok s.r.o. Bohumil Tomek;
Roman Veselý – kompresory; Rožmitálská vinotéka; Luboš
Haas; Eternal – Bajer; Maruška a Ruda Šourkovi; Textil Renata Skotnicová; PT Computers s.r.o.; Restaurace Koupaliště; Eduard Kny dodavatel vín Mělník, kavárna U Bylinné
zahrádky zámek Březnice; Mlýn Bohutín Dubský; Sauna
Tomáš Drechsler; Václav Bartoš – dřevovýroba; Středočeský kraj; Free way; Marek Trefný – šindel; Lékárna Tomková;
Auto Holan; Zlatnictví Nováková; Podlahářství Tesařství Jakub Dohnal; Aleš Drechsler - elektroinstalace a revizní technik; Jaroslava Zachařová; Kadeřnictví Trefná; KKK Příbram;
Truhlářství Petr Kaiser; Jaroslav Kaiser - Dřevoprofit ; Michal
Zajíček; Olda Jaroš Basali; Martin Šefrna; Václav Sýkora –
řezník; Oldřich Staněk honitba Zelený Kříž; Tomek Petr; Svět
krmiv – Jiřina a Jaroslava Benadikovy; Mokrý Banditi; Tomáš Bláha; Štroblovi; Jaroslav Mora – Truhlář; Kaiser s.r.o.;
Restaurace New Romance; ZD Pňovice – Daniel; kolektiv
Technických služeb; Petr Toman; Zámecká vinárna – Částka;
František Štrobl – Pražské řeznictví; Jiří Zemek; Květinářství
Růženka; Podbrdské muzeum Rožmitál p. Tř.; Petr Fait www.
ledky64.cz; Autodíly Mareš; Pivnice Koruna; Petra Morová –
Líčení; Ziopulosová Milka; Automechanik Milan Viktora; Jiří
Štrajt – pivoteka.cz; BestDrive – prodejna Příbram.
Děkujeme za pomoc Městskému kulturnímu středisku a
Jiřímu Blažkovi. Rádi bychom také poděkovali všem zúčastněným, kteří zakoupením vstupenky taktéž podpořili naši organizaci. Ještě bych rád poděkoval všem organizátorům za
uspořádání této náročné akce. Vždyť něco udělat pro druhé
bývá po zásluze potrestáno a kritiků v dnešní společnosti je
čím dál tím více. Ale aby ten největší kritik něco udělal, to ho
ani nenapadne, vždyť kolikrát neumí ani pozdravit, což dokáže zabučet i skot, proto ještě jednou organizátorům moc děkuji za povedenou akci. Milan Pojer, předseda MO Rožmitál
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Adventní setkání ve Strýčkovech
V sobotu 30. listopadu se uskutečnilo ve Strýčkovech na
návsi adventní setkání. Za poslechu vánočních (nejen) písní
v podání Aleše Hadače, jak je již u nás tradicí, jsme slavnostně zahájili adventní čas v naší obci. Podával se výborný
svařáček a další pochutiny. Občané ze Strýčkov, Nesvačil a
dalších míst se sešli v hojném počtu. Společně si zazpívali, zapálili prskavky a poté jsme společně rozsvítili vánoční
strom. Ten jsme ozdobili ozdobami, které vyrobili a přinesli
účastníci akce. A že jich nebylo málo. Všem za to moc děkujeme.
OV Strýčkovy a OV Nesvačily
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19. MĚSTSKÝ PLES

Společenské centrum
Rožmitál pod Třemšínem
pátek 10. ledna 2020 ve 20:00

K tanci a poslechu budou hrát:
§ Swingový orchestr For Evergreens
§ Hudební skupina Robert Jíša Band
Vystoupení žáků
Barbory Zaciosové
z Tanečního oboru
Základní umělecké
školy J. J. Ryby
l

Předtančení v podání
Tanečního klubu
Dohnal Dancing
l

Bohatá tombola,
ve které každý
lístek vyhrává
l

Vstupné 100,- Kč

Mikulášská nadílka v Hutích p. Tř.

Mikulášská nadílka ve Strýčkovech
V sobotu 7. prosince se ve Strýčkovech konala mikulášská
nadílka. Byla společná pro děti ze Strýčkov a Nesvačil, ale
cestu k nám si našly i „přespolní děti“. Začali jsme už v 16
hodin, kdy přítomní společnými silami ozdobili vánoční stromeček z ozdob, které si sami vytvořili v dílničce, kde si mohly
děti vytvořit i jiné výrobky nejen s vánoční tématikou. Děti se
mezitím mohly bavit tanečky za zvuku dětských písniček, ale
i volnou zábavou při čekání na dlouho očekávaný okamžik.
Ten přišel okolo 18. hodiny příchodem čerta, anděla a Mikuláše. Mikuláš postupně volal k sobě děti, a za odříkání nějaké
té básničky nebo zazpívání písničky rozdal nadílku v podobě balíčků, které obsahovaly spoustu dobrot, ale i nějaké to
uhlí. Chtěli bychom poděkovat za hojnou účast a všem přítomným.
OV Strýčkovy a OV Nesvačily

V sobotu 7. prosince
uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hutě p.
Tř. společně s osadním
výborem mikulášskou
nadílku pro děti. Mikuláš, čert a anděl nadělili
dětem sladkosti. Občas
čert malým výpraskem
odměnil nějakého „zlobila“. Děti si akci užily
také díky nafukovacímu
skákacímu hradu, který byl pro ně překvapením od naší milé
hostinské Dády. O hudební produkci se opět skvěle postarali
pan Jaroslav Hess spolu se synem Tomášem. Všem se v Hutích líbilo.
Mgr. Lenka Rážová, jednatelka sboru

Sbor dobrovolných hasičů Hutě pod Třemšínem zve na

Výroční valnou hromadu
11. ledna v 19:00
v pohostinství Na Dolině
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Výročí narození krále Jiřího si připomenou Poděbrady, Kunštát i Rožmitál
Starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek, vedoucí Podbrdského muzea Mgr. Pavla Váňová Černochová a
vedoucí Městského kulturního střediska Rožmitál pod Třemšínem Mgr. František Žán se na pozvání starosty Poděbrad
Jaroslava Červinky zúčastnili v úterý 26. listopadu jednání
v Poděbradech. Jeho cílem bylo naplánování akcí souvisejících s oslavami 600. výročí narození českého krále Jiřího z
Kunštátu a na Poděbradech, které si připomeneme v letošním
roce.
Jednání se zúčastnil také ředitel Polabského muzea PhDr.
Jan Vinduška a z moravského města Kunštát přijeli do Poděbrad starosta MVDr. Zdeněk Wetter a kastelán tamního zámku Bc. Radim Štěpán. Chybět nemohl ani historik, profesor
ČVUT v Praze Doc. Dr. Ing. Václav Liška, předseda spolku
Svatobor a autor knihy Jiří z Poděbrad, král český.
Rožmitál pod Třemšínem si výročí připomene především při
červnové Slavnosti královny Johanky, která je věnována druhé manželce krále Jiřího z Kunštátu a na Poděbradech Johaně z Rožmitála. K výročí narození krále Jiřího bude v každém
z měst probíhat řada akcí, bude vydáno několik publikací a
chystá se také Sympozium „600 let od narození Jiřího z Poděbrad“. K sympoziu i samotnému výročí byla vyrobena vlajka zapsaná v
Národním registru vlajek
a praporů, která bude viset také v Rožmitále. Její
základní barvy červená
a bílá symbolizují barvy
zemí Koruny české a tři
černé pruhy pak znázorňují rod pánů z Kunštátu. Koruna odkazuje na fakt, že Jiří z
Kunštátu a na Poděbradech byl zvolen českým králem.
(fž)

Starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek,
starosta Poděbrad Jaroslav Červinka a starosta Kunštátu
MVDr. Zdeněk Wetter při jednání na poděbradské radnici.
Snímky: František Žán

Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka, historik Doc. Dr.
Ing. Václav Liška, ředitel Polabského muzea PhDr. Jan
Vinduška, vedoucí Podbrdského muzea Mgr. Pavla Váňová
Černochová, kastelán zámku v Kunštátu Bc. Radim Štěpán, starosta Kunštátu MVDr. Zdeněk Wetter a starosta
Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek při návštěvě Památníku krále Jiřího z Poděbrad.

K výročím krále Jiřího vznikly
dvě pamětní medaile
Na 23. dubna 2020 připadá 600. výročí narození Jiřího z
Poděbrad, posledního českého krále zvoleného z domácí
šlechty, jehož druhou manželkou se stala královna Johana z Rožmitálu. A na den 22. března 2021 připadá 550.
výročí úmrtí krále Jiřího. U příležitosti těchto výročí, která
na sebe s ročním odstupem navazují, se rozhodlo Město
Poděbrady vydat dvě pamětní stříbrné medaile. Pamětní
medaile budou uvolněny k prodeji pro veřejnost koncem
února letošního roku a distribuci medailí bude provádět
výhradně Město Poděbrady. Předpokládaná cena při balení jednoho kusu pamětní medaile (narození nebo úmrtí)
včetně plastové etue bude zhruba 2500 Kč. Při balení dvou
kusů medailí (1x narození, 1x úmrtí) v dárkové dřevěné
etui bude cena zhruba 5000 Kč.
Případní zájemci si mohou pamětní medaile rezervovat
u pracovnic sekretariátu vedení Města Poděbrady na telefonních číslech 325 600 204 nebo 325 600 205.

Osadní výbor Zalány uspořádal Posvícenské posezení
Osadní výbor Zalány uspořádal v sobotu 9. listopadu v hasičském klubu Posvícenské posezení. Členky osadního výboru
krásně nazdobily sál, hrála kapela Správná trojka, členové
osadního výboru i mnozí hosté přišli ve staročeském oděvu
a atmosféra celé akce byla moc příjemná. Její součástí bylo
také vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější křehotinu v
kategorii dospělých. Sešlo se dvanáct „soutěžních“ křehotin
a nezávislá porota pak vybrala mezi tvůrci vítěze. První místo
získala Jana Karasová, druhé místo Marta Leitermannová a
třetí místo obsadil Fanda Otta. Nechyběly ani další soutěže,
například „nakrm si svou husu“ nebo „o nejrychleji vylíhnuté
husí vejce“. Členky osadního výboru vítaly hosty chlebem a
solí, na stolech byly koláče, krajíce chleba se sádlem a cibulí,
škvarky a další dobroty. A došlo i na posvícenské husy, které
upekly zalánské hospodyňky a každý mohl ochutnat alespoň
kousek. To vše za dobrovolné vstupné.
(fž)
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KINO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

LEDEN 2020
úterý 7. ledna v 19:00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK komedie, romantický ČR/SK
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní
příběh. Během dovolené bude někdo z nich čelit především
trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo
bývalým a jiný naopak budoucím láskám.
Hrají: Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Jakub Prachař…
Režie: Jakub Kroner
2D – 90 minut – od 12 let – 130,- Kč
čtvrtek 9. ledna v 9:30
KRTEK A KALHOTKY
Pásmo pohádek určené pro mateřské školy a děti, které
jsou doma s maminkami.
E-cinema – 80 minut – 15,- Kč

Zalánské děti pouštěly draky,
došlo i na pečení buřtů
V Zalánech u Rožmitálu pod Třemšínem uspořádal zdejší
osadní výbor v sobotu 9. listopadu tradiční drakiádu. Počasí drakiádě přálo a k nebi se tak vznesla spousta krásných,
pestrobarevných draků. Poté přišlo na řadu opékání buřtů
a posezení v hasičském klubu s čajem a dalším občerstvením. Děti také dostaly od organizátorů bonbony a diplomy za
účast. Součástí drakiády bylo také vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže o nejkrásnější křehotinu v dětské kategorii, kterou uspořádal Osadní výbor Zalány. Sešlo se 16 krásných „soutěžních“ křehotin. Nezávislá porota z nich vybrala
tři nejkrásnější. První místo získala Lucka Karasová, druhé
místo Jiřík Rzyman a třetí místo obsadila se svojí křehotinou
Amálka Pavlásková. Tvůrci vítězných křehotin získali ceny a
diplomy, ale protože byly úžasně nazdobené všechny křehotiny, dostaly i ostatní děti čokoládu a profesionální fotograf
Zdeněk Jarolímek jim udělal společnou fotku.
(fž)

úterý 14. ledna v 19:00
VLASTNÍCI komedie, drama ČR/SK
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím
žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti.
Hrdinové filmu jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v
jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou
schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout.
Hrají: Tereza Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlová…
Režie: Jiří Havelka
2D – 96 minut – od 12 let – 120,- Kč
úterý 21. ledna v 19:00
MŮJ PŘÍBĚH romantický, drama ČR
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však
dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být
koncem, může se stát novým začátkem. Film je inspirován
skutečnou událostí.
Hrají: Vlastina Svátková, Saša Rašilov, Vilma Cibulková…
Režie: Libor Adam
2D – 90 minut – od 12 let – 120,- Kč
úterý 28. ledna v 19:00
MIZEROVÉ NAVŽDY akční, komedie USA
Marcus se pomalu chystá do policejního důchodu, Mike je
přesvědčený, že bude lovit zločince do konce života. To ale
může být co nevidět, někdo se ho pokouší zabít. Detektivové si tak musí naposledy změřit síly se svými nepřáteli.
Hrají: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens…
Režie: Adil El Arbi
2D – 117 minut – od 12 let – titulky – 120,- Kč
pátek 31. ledna v 20:00
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA komedie ČR
Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes
plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního
žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro
slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně
se objevuje major Prubner, jeho nová kolegyně Skálová a
detektivové Rorýs s Dymákem. Jejich úkolem je vyšetřit
vraždu Starablažkové.
Hrají: David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát…
Režie: Miloslav Šmídmajer
2D – 95 minut – od 12 let – 120,- Kč
Kino je bezbariérové, vstupenky na promítání jsou
k dostání v předprodeji v kanceláři Městského kulturního
střediska v Rožmitále pod Třemšínem. Tel.: 318 665 339.

Osadou Zalány prošel opět
po roce lampionový průvod
Osadní výbor Zalány uspořádal v pátek 8. listopadu lampionový průvod. Začal u hasičárny, odkud se účastníci vydali na
tradiční procházku. Děti před tím dostaly od organizátorů čokolády a další drobné pozornosti a do průvodu vyrazily s krásnými lampiony nejrůznějších velikostí a tvarů. Po návratu z
průvodu mohli zajít všichni účastníci do hasičského klubu
na čaj a bábovku a další výborné moučníky, které připravily
zalánské hospodyňky. Počasí tentokrát příjemné večerní vycházce s lampiony poměrně přálo. Osadní výbor Zalány děkuje Městu Rožmitál pod Třemšínem a dalším dobrovolným
dárcům za finanční podporu.
(fž)
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SLOVÍČKO KNĚZE
Milí čtenáři z mikroregionu, chtěl bych se s vámi ještě po „silvestrovsku“ rozloučit se starým rokem a trochu veseleji vstoupit do roku nového. V prosinci jsem na internetu namátkou
našel hlášky, které nemají samy o sobě hodnotu mimořádných
zpráv, ale s trochou humoru a nadsázky zapadají do mozaiky
dnešní „kultury“, například:
* „Může adaptivní tempomat zabránit zácpám?“ ...no, pokud
by se peristaltika střev účelně rozplánovala, snad by se tato
teorie dala denně vesele adaptovat...
* „Ženě se po 10 chlapcích konečně narodila holčička. Lidé ji
kritizují, že přeplňuje planetu“ ...no, pokud v tom budou její
děti pokračovat, nastane trochu nepoměr mezi muži a ženami,
ale v muslimské populaci by to vyvolalo vážný sociálně náboženský konflikt :)
* „Brazilka si postavila dům z lahví od alkoholu. Děti jsou na
ni pyšné“ ...bodejť by ne, pokud je všechny vypila, je to úctyhodný výkon - totiž v takovém stavu postavit něco rovně...
* „Příliš sněhu v Arktidě ohrožuje ekosystém“ ...no, tam bych
opravdu sníh nečekal...
* „Populární raper Juice WRLD (21) za nejasných okolností
zemřel po záchvatu na letišti“ ...no, pokud přistál na „letišti“
ve Strakonicích a byl to záchvat smíchu, pak nebyla smrt tak
špatná, jistě měl veselý pohREP...
* „Kato: Perník ti dá koule a pak se začnou projevovat jeho
negativní stránky. Když se drogy stanou součástí rapu, vede
to do pekel“ ...no jo, perníkové rumové koule, nesmíš se jich
přecpat, trubko, a při repu obzvlášť, ale nechtěls původně do
ráje, frajere rozhopsanej?
* „Renne Dang: Drogy nejsou pro hloupý lidi“ ...jo, jo, asi jsem
hloupej...
* „Kontrafakt: Fejkových zpráv je hodně, proto máme na coveru děti, ty jsou nejupřímnější“ ...to je fakt fuj fejk ten Kontrafakt, ale ta upřímnost je fakt fajn...
* „Účinné cviky proti předvánočnímu stresu“ ...třeba kliky na
facebooku?
* „V novém biblickém simulátoru hraješ za Ježíše Krista,
uzdravuješ nemocné, chodíš po vodě a rozmnožuješ ryby - Hra
pokrývá období od křtu Ježíše Krista až po jeho vzkříšení“ ...ty
jo, to musím vyzkoušet, ale hodila by se i hra virtuální reality
života podle víry v dnešní době, třeba ve verzi – „Věřící rodina,
zapojená do života církve a fungující farnosti“ - jako že bychom v té hře chodili s tátou a mámou do kostela, že bychom
doma sledovali i křesťanské pořady a před spaním se všichni
spojili v modlitbě, že by se naši nikdy nehádali, bavili by se s
námi dětmi, učili nás životu podle Ježíšova Evangelia a viděli
by všichni na nás radost a projevy Boží Lásky..., ty jo..., to by
bylo super, co?
Tak do nového roku s humorem a odvahou žít opravdově!
Pater Petr
Biblický citát měsíce:
„Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja“ (Žalm
150,6)
Pozvánky
q Farnost Starý Rožmitál vás zve do Farní kavárny – každou
sudou neděli po mši svaté na faře
q Mše sv. s rytmickým doprovodem Třemšínských kvítek –
cca každou poslední neděli v měsíci, dle aktuálního rozvrhu
bohoslužeb
q Farní společenství – každé liché úterý v Panském domě od
18 hodin – interaktivní meditace Bible, písně s kytarou, spontánní modlitba, příležitost k duchovnímu růstu

Inzerci v Třemšínských listech můžete
objednávat e-mailem
na tremsin.listy@rozmitalptr.cz. Veškeré
informace a ceník najdete na webových
stránkách www.rozmitalptr.cz

17

Poděkování ředitele Festivalu
J. J. Ryby MgA. Šimona Kaňky

S velikou radostí vám oznamuji, že právě vychází na CD nahrávky krásné hudby, která zazněla v rámci 2. ročníku festivalu Jakuba Jana Ryby. Osobně považuji za malý zázrak,
že se nám v dnešní rozbouřené době daří v započaté aktivitě
pokračovat. Je to v první řadě dáno tím, že jsme obklopeni
kromě jiných i osobnostmi mimořádné kvality odborné i lidské. Chtěl bych na tomto místě co nejsrdečněji poděkovat Ivaně a Hubertovi Hoyerovým, kteří stále pokračují v zasvěcení
svých životů do péče o odkaz Mistra Jakuba Jana Ryby a současně též srdečně děkuji za podporu celé Společnosti Jakuba
Jana Ryby. Moje srdečné poděkování za záštitu, neutuchající vřelé přijímání všech nových podnětů a stálou mimořádnou podporu patří panu Ing. Josefu Vondráškovi, starostovi
města Rožmitál pod Třemšínem. Mezi další hlavní rožmitálské
opory, kterým náleží moje srdečné poděkování, patří ředitel
ZUŠ Jakuba Jana Ryby pan Michal Filina a pater Petr Misař,
administrátor Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál, jejímž
centrem je farní kostel Povýšení sv. Kříže, kde spočívá duchovní jádro celého Festivalu. Moje speciální srdečné poděkování
patří Ing. Tomáši Janečkovi z pražského vydavatelství Nibiru
Publishers, který je svými kulturními aktivitami trvajícími již
několik desítek let ojedinělou a mimořádnou postavou. Všichni výše jmenovaní jsou též členy správní rady nově vzniklého
Nadačního fondu Jakuba Jana Ryby, který bude dále rozvíjet
péči o Rybův odkaz a rozšiřovat tím přesah jeho působnosti.
Festival Jakuba Jana Ryby se neobejde bez současných i
budoucích partnerů, podporovatelů, donátorů i drobných přispěvatelů! Nevznikl by bez laskavého zájmu, speciální hluboké
podpory a zaštítění Arcibiskupstvím pražským a kardinálem
Dominikem Dukou, jejichž trvající náklonnosti si nesmírně ceníme a s velkou radostí jí přijímáme. Letošní ročník byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a s přispěním
Středočeského kraje, za což velice děkujeme a této podpory
si velice vážíme. Záštitu nad Festivalem převzala hejtmanka
Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, dále
též Mgr. Magdalena Davis, Ph.D., starostka města Mníšek pod
Brdy, Ing. Dana Dalešická, místostarostka města Mníšek pod
Brdy a v neposlední řadě i Ing. Petr Procházka, starosta města Březnice. Vám všem srdečně děkuji za podporu a vynikající spolupráci. Speciální poděkování zaslouží Penzion Panský
dům v Rožmitále za laskavou péči o hosty Festivalu.
Je zde na místě velice vřele a s úctou poděkovat všem subjektům a společnostem, které Rybův festival svými finančními
prostředky podpořili a bez kterých by jeho realizace nebyla
možná. Zvláště u srdce chováme ty subjekty a jejich představitele, kteří s námi setrvávají v podpoře naší činnosti již od začátku. Velice si vážíme podpory od subjektů, které Rybův festival nově podpořily a těšíme se na spolupráci se všemi, kteří
jsou nám otevření, a spolupráci přislíbili i do budoucnosti. Vyjmenování všech subjektů, které Rybův festival podpořily, by
vydalo snad na celou stranu. Prosím, zachovávejte nám svoji
přízeň a šiřte dobré jméno Rybova festivalu i nadále. Pokud se
dostane nové CD do ruky někomu, komu se zalíbí a bude chtít
Rybův festival podpořit, velice rádi do rodiny podporovatelů
přijmeme i další partnery.
Moje osobní poděkování patří panu Mons. Zdenkovi Wasserbauerovi, Kristině Poláčkové, Lence a Jaroslavovi Pelikánovým
s celou rodinou, mojí rodině, Vítovi Janatovi ze Studia Chorus
a v neposlední řadě dramaturgovi Festivalu MgA. Zdeňkovi
Klaudovi, se kterým stojíme společně od prvních úvah o vzniku Rybova festivalu přes dnešní dny, a doufám, že i přes jeho
enormní vytížení i na poli výkonného umělce i do dalších let.
Na závěr si dovolím poznamenat, že v životě je mnoho věcí
pomíjivých, ale naše kulturní hodnoty, které, když se o ně patřičně staráme a starat budeme, mohou přetrvat i nadále. Ještě
jednou děkuji vám všem, přeji vám i všem posluchačům a návštěvníkům prožití mimořádných zážitků s Festivalem Jakuba
Jana Ryby a rád se s vámi budu těšit na setkávání při dalších
ročnících.
MgA. Šimon Kaňka
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Hvožďany
Veřejné schůze

Již tradičně zveme občany na veřejné schůze v jednotlivých
částech obce v následujících termínech:
4. 1. Vacíkov - 17:00 Restaurace u Lišáka
10. 1. Leletice - 17:00 KD Leletice
11. 1. Roželov - 17:00 Klub u Hasiče
Na setkání s vámi se těší starostka obce Markéta Balková
a místostarosta obce Ing. Michal Zdeněk

Výroční schůze SDH
Výroční schůze jednotlivých SDH proběhnou takto:
4. 1. 19:00 Vacíkov - Restaurace u Lišáka
10. 1. 19:00 Leletice - KD Leletice
11. 1. 19:00 Roželov - Klub u Hasiče
18. 1. 17:00 Hvožďany – Spolkovna KD Hvožďany
29. 2. 16:00 10. okrsek Hvožďany – Spolkovna KD Hvožďany
Ing. Petr Tůma, starosta 10. okrsku SDH

Zahájení adventu ve Hvožďanech

O první adventní neděli se sešlo na hvožďanské návsi na 300
lidí, aby navštívili na návsi adventní tržiště, kde nabízely své
výrobky a cukroví děti z místní základní školy. Na své si přišli
i milovníci perníčků s různými vánočními motivy. Už tradičně
nemohl chybět stánek s adventními věnci. O pravou vánoční
atmosféru se postaral flašinetář. Všichni přítomní si s velkým
zájmem poslechli poutavé povídání o významu jesliček v podání kronikářky obce, paní Marie Berchtoldové. Po celé odpoledne probíhaly na obecním úřadu adventní dílny.
Hvožďanský advent je už 13 let spjatý s charitou, protože
jeho výtěžek jde na adventní koncerty České televize. Za uplynulých 12 ročníků obyvatelé Hvožďanska zaslali na konto adventních koncertů přes 40 000 Kč, a to jsou peníze, které
už dokáží pomoci. Proto patří lidem z Hvožďanska velké poděkování. Tentokrát byl výtěžek z prodeje adventních věnců,
háčkovaných ozdobiček a dobrovolných příspěvků 9 222 Kč
a zvláštní poděkování patří paní Marii Neuwirthové, která darovala krásných 2 222,- Kč. Pod rozsvíceným vánočním stromem zazněly vánoční písně v podání školního sboru Rolnička.
Rolnička se představila v krásném novém zimním oblečení, ve
fialovém ponču a krásných bílo-fialových čepicích. Divadelní
přestavení s výstižným názvem Štědrý den seznámilo přítomné se zvyky, které se dodržují během Vánoc. Scénku bravurně
zahrály děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Lenky Fialové. Sváteční den jsme zakončili ve hvožďanském kulturním domě, kde jsme se zaposlouchali do nejen vánočních
melodií v podání Dechového orchestru mladých při ZUŠ Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. Velké poděkování
patří všem, kteří pomohli s přípravou hvožďanského adventu.
Markéta Balková, starostka obce

Jubilanti v lednu
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Srdečně blahopřejeme!

Různé zprávy z Hvožďanska

• Provoz Obecní knihovny ve Hvožďanech v lednu: pondělí 6. a 20. 1. v době od 15 do 17 hodin
• Ve čtvrtek 2. 1. a v pátek 3. 1. bude obecní úřad pro
veřejnost uzavřen.
• Prodej známek na svoz TKO na rok 2020: Pokladní
hodiny - po a st: 7:30 – 11:00, 12:00 – 16.30, út: zavřeno,
čt: 7:30 – 11:00 a 12:00 – 15:00, pá: 7:30 – 11:00 a 12:00 –
13:30. Praktický dárek (tašky na třídění odpadu) pro každého, kdo si zakoupí celoroční známku na odvoz TKO nebo
10 x jednorázový svoz (známka, pytel).
• Platby za místní poplatky za psy a nebezpečný odpad
- pokladní hodiny jsou stejné jako u prodeje známek na
TKO výše. Místní poplatky jsou splatné dle vyhlášky do
29. 2. 2020.
• Nástěnný kalendář na rok 2020 – „Hvožďansko – kraj
pod Třemšínem“ s 12 barevnými fotografiemi ve formátu
A3 obdrží zdarma občané trvale žijící na správním území
obce Hvožďany (1 ks/ 1 čp/eč., kde je hlášena osoba k trvalému pobytu). Kalendáře jsou k vyzvednutí na pokladně
OÚ do 31. 1. 2020
• Obecní kompostárna je do 29. 2. mimo provoz. Větší
množství větví lze po dohodě zeštěpkovat pro zájemce na
místě kácení.
• Klubové centrum v lednu:
Po 08:00 – 12:00 Charita Příbram – možnost návštěvy
18:30 – 20:00 lekce cvičení Pilates
Út zavřeno – dopoledne možnost návštěvy maminek
s dětmi a MŠ
St 12:00 – 15:30 Charita Příbram – možnost návštěvy
15:30 – 17:30 program pro děti, veřejnost
Čt 16:00 – 19:00 – lichý týden Spolek Beneše z Blíživy
18:00 – 20:00 – sudý týden Farní společenství Hvožďany
Pá zavřeno – dopoledne možná návštěva maminek s dětmi.
Bližší informace na OÚ Hvožďany, tel.: 318 696 227
• Dva volné byty v domě s chráněnými byty nabízíme k
pronájmu od ledna 2020. Bližší informace na tel: 318 696
227 – OÚ Hvožďany.
• Evidence psů – Žádáme majitele psů, aby ve vlastním
zájmu zaktualizovali informace o svých psech. Pokud pes
pošel nebo byl utracen, je nutné psa odhlásit z evidence
na OÚ a odevzdat evidenční známku. V opačném případě
povinnost místního poplatku za psa dle obecně závazné
vyhlášky trvá.
• Oznamujeme, že od 6. do 20. 1. 2. bude na OÚ Hvožďany k nahlédnutí kronika obce se zápisem za rok 2018.
V případě zájmu o nahlédnutí do kroniky, je nutné si dopředu domluvit termín. Letos bude k nahlédnutí nová kniha obecní kroniky s pořadovým číslem V.
• Zimní údržba - Tímto žádáme majitele a řidiče vozidel
parkujících na komunikacích, veřejných plochách a chodnících, aby svými zaparkovanými auty nebránili v případě
sněhových srážek průjezdu komunální techniky na prohrnování sněhu.
• Nové obecně závazné vyhlášky obce s účinností od 1.
1. 2020 jsou k nahlédnutí na www.hvozdany.cz v sekci
úřad - vyhlášky. Vyhlášky obce byly upraveny dle novely
Zákona o místních poplatcích.

Poděkování za finanční dar
Chtěli bychom touto cestou poděkovat MUDr. Antonínu
Boltnárovi za finanční dar, který bude použit pro
10. okrsek SDH Hvožďany na činnost mladých hasičů.
Markéta Balková, starostka obce
a Jiří Tůma, 10. okrsek SDH Hvožďany
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 4. 12. 2019, které se konalo
v budově ZŠ Hvožďany od 17 hodin

08/2019/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Milan Jaroš, Bc. Petr Lavička a Jiří Tůma,
ověřovatele zápisu: Martin Fous a Mgr. Ivana Juračková a
zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
08/2019/02 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019, které je přílohou tohoto Usnesení.
08/2019/03 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č.01/2019 o místním poplatku ze psů. Tato
vyhláška nahrazuje OZV č. 01/2011 ze dne 15. 12. 2010.
08/2019/04 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.02/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška nahrazuje OZV č.
01/2011 ze dne 15. 12. 2010.
08/2019/05 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č.03/2019 o místním poplatku ze vstupného. Tato vyhláška nahrazuje OZV č. 01/2011 ze dne 15. 12.
2010.
08/2019/06 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce č.04/2019 o místním poplatku z pobytu. Tato
vyhláška nahrazuje OZV č. 01/2011 ze dne 15. 12. 2010.
08/2019/07 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
st. č. 161 (dle GP 211-60/97 o výměře 41m2, k. ú. Hvožďany manželům D. Příbram za podmínek: 200 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem pozemku vč. úhrady poplatku za odnětí
lesních pozemků plnění funkcí lesa hradí kupující.
08/2019/08 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur za
rok 2019 navazující na schválenou směrnici o inventarizaci,
vč. jmenování počtu komisí a jejich členů.
08/2019/09 Zastupitelstvo obce schvaluje „Program pro
poskytování dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a
sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v
roce 2020“. Program je přílohou tohoto Usnesení.
08/2019/10 Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vyhlásit nejpozději dne 31. 12. 2019 „Program pro poskytování
dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“
a zároveň zveřejnit Výzvu pro podávání žádostí o poskytování
dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“
s termínem podání žádostí od 3. 2. do 28. 2. 2020, s objemem
finančních prostředků ve výši 150 000 Kč.
08/2019/11 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt „Hvožďany –
obnova Pacholeckého rybníka“ a pověřuje starostku obce k
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou Luboš Rom,
s.r.o. Březnice.
08/2019/12 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem bytu v
domě s chráněnými byty v čp. 166 ve Hvožďanech pro paní

K., Vševily do 31. 12. 2020, za stávajících podmínek.
08/2019/13 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvy nájemníkům bytů v domě s chráněnými byty v čp. 166 ve
Hvožďanech uvedených na přiložené žádosti na dobu určitou
do 31. 12. 2020 za stávajících podmínek.
08/2019/14 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu
na obecní byt v čp. 65 ve Vacíkově, dle Usnesení 03/2019/18
do 31. 12. 2020.
08/2019/15 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku
p. č. 1163 o výměře 20 125 m2 za cenu 35 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
08/2019/16 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
zápis do ústředního seznamu kulturních památek ČR - budovy mlýna čp. 5 ve Hvožďanech, který se nachází na pozemcích st. č. 76/1 a st. č. 76/2, vše v k. ú. Hvožďany.
08/2019/17 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve
výši 10 000 Kč pro 10. okrsek SDH Hvožďany na činnost mladých hasičů.
08/2019/18 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p. č. 83/1, v k. ú. Leletice o výměře 197 m2,
podmínky záměru: doba nájmu do 31. 12. 2024.
08/2019/19 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nemovitých darů od spoluvlastníků podílů na pozemku st. č 69 v k.
ú. Vacíkov a pověřuje starostku obce k přípravě a podpisu
darovacích smluv na převod spoluvlastnických podílů na pozemku st. č. 69, k. ú. Vacíkov na obec Hvožďany a zmocňuje
starostku obce k jednání ohledně převodu zbylých spoluvlastnických podílů.
08/2019/20 Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek do
veřejné sbírky na pomoc obci Bublava vyhlášené Karlovarským krajem s podporou SMO ČR.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679/
EU) - GDPR. Usnesení v úplném znění je k dispozici na OÚ.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhlo tentokrát
v budově ZŠ Hvožďany. Na úvod jednání ředitelka školy
Mgr. Ivana Juračková seznámila zastupitele se dvěma interaktivními sestavami s vizualizérem a optickým perem,
které byly pořízeny z finančního daru. Foto: archiv obce

Hvožďanští včelaři si připomněli devadesáté výročí založení spolku
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince
proběhla oslava 90. výročí založení Včelařského spolku pro Hvožďany a okolí,
dnes Základní organizace Českého svazu včelařů z. s. Na slavnostním shromáždění členů spolku v nově vybudovaném
Klubovém centru ve Hvožďanech jsme
přivítali i milé hosty – starostku obce
Hvožďany Markétu Balkovou, předsedu
okresního výboru ČSV Ing. Pavla Mesteka a další. Po krátkém úvodním slově
předsedy Zdeňka Mráze a proslovech

hostů jsme čestným uznáním ocenili
zasloužilé členy spolku. Včelařské osobnosti a dlouholeté hvožďanské včelaře
ocenila za jejich práci i obec Hvožďany.
Na budoucí úspěchy jsme si na závěr
shromáždění připili medovinou. Po společném obědě byla otevřena v prostorách
klubového centra včelařská výstava.
V odpoledních hodinách byly předneseny velice zajímavé odborné přednášky. Na téma apiterapie - přírodní léčba
včelími produkty přednášela Mgr. Mo-

nika Jindrová, na téma přirozený chov
včel přednášel Ing. Petr Texl. Oslavy pokračovaly v neděli 1. prosince otevřením
včelařské výstavy pro širokou veřejnost.
Výstava přilákala téměř 200 návštěvníků, kteří si kromě zajímavých informací
odnášeli stylovou placku na klopu a pamětní minci našeho spolku.
Rádi bychom poděkovali za finanční a
materiální pomoc obci Hvožďany, VOD
Hvožďany a dalším našim podporovatelům.
Hvožďanští včelaři
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Mikulášská nadílka ve škole a školce

NOVÉ KLUBOVÉ CENTRUM Hvožďany se poprvé stalo také
dějištěm mikulášské nadílky. A slouží k mnoha rozličným
činnostem, jak si můžete přečíst v rubrice Různé zprávy z
Hvožďanska.
Foto: archiv obce

ZŠ a MŠ Hvožďany

Akce plánované na leden
• 4. 1. LVK - Zadov, chata Cihelny: 7. - 9. ročník,
odjezd 7.30
• 6. 1. Škola volá po vánočních prázdninách
- zahajujeme opět vyučování!
• 11. 1. LVK - ukončení a návrat do Hvožďan okolo 12.00
• 13. 1. Zlatovláska, Divadlo A. Dvořáka Příbram,
MŠ + 1. - 3. ročník, 8.30
• 21. 1. Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem,
KD Hvožďany 16.00
• 29. 1. Masopust v Bukové u Příbrami, MŠ + 1. - 3. roč.
• 30. 1. Rozdávání výpisů vysvědčení za 1. pololetí
školního roku 2019/2020
• 31. 1. Jednodenní pololetní prázdniny!
• 3. - 9. 2. Jarní prázdniny!
• 10. 2.
Hurá zpět do školy!
Aktuality, dokumenty, fotogalerii, informace z jídelny a
mnoho dalšího naleznete na webu www.zsmshvozdany.cz

Šťastný nový rok 2020
naplněný zdravím, úsměvy na tvářích
a mnoha dobrými lidmi kolem sebe
přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Hvožďany

Předvánoční zpívání v chráněnkách

Ve čtvrtek 5. prosince navštívily děti ze školní družiny obyvatele Chráněných bytů ve Hvožďanech. Verča Osuská zahrála na flétnu a ostatní předali vlastnoručně vyrobené dárky.
Doufáme, že jsme mile zpříjemnili adventní čas. Odměnou pro
nás byl velký potlesk a košík plný dobrot. Ještě jednou všem
děkujeme.
Eva Šindelářová, vychovatelka ŠD

Naši deváťáci si v předvánočním čase připravili kostýmy a s
radostí vyrazili splnit lidové tradice - nadělovat, ale i strašit
své mladší spolužáky. Na základce se bál málokdo… těšili se
na čokoládového Mikuláše a pomalování od čertů. U prcků
v mateřince dostal každý odměnu až po recitaci básničky či
písničce. Prvňáčci si připravili Čertí školu a plnili různé záludné úkoly. Díky paním učitelkám to zvládli všichni. Hodný
Mikuláš, andílci, čerti a sponzoři si zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Libuše Vinšová
ZŠ a MŠ Hvožďany, okres Příbram,
příspěvková organizace přijme
od 10. února 2020

asistenta pedagoga
na poloviční úvazek

od září 2020 nové kolegy na pozice

učitel/učitelka

Čj, M, Rj, Pv, Př, Hv, Výchova k občanství a ke zdraví
- složení předmětů a výše úvazku dle domluvy.
Nabízíme příjemné pracovní klima, podporu profesního
růstu a menší počet žáků ve třídách.
Očekáváme zodpovědnost, pracovní elán a ochotu
učit se novým věcem.
Nabídky se životopisem zasílejte na
reditelka@zsmshvozdany.cz.
Bližší informace na tel.: 318 696 218, 607 789 459

Požární prevence aneb Hasičské
jiskření na ZŠ ve Hvožďanech

Ochrana člověka za mimořádných událostí je velmi důležitou součástí výuky dětí. Tentokrát jsme si pozvali na pomoc
budoucí odborníky - studenty 3. ročníku SOŠ a SOU Dubno s jejich vyučující Mgr. Olenou Gažovou. Projektový den se
uskutečnil 3. prosince 2019 a byl určen pro 6. – 9. ročník.
Jeho cílem bylo vedení dětí k rozvoji osobních a sociálních
kompetencí.
A jak výuka probíhala? Žáci si nejdříve upřesnili pojem mimořádná událost pomocí názorné prezentace a videí. V další části se seznámili s chováním při krizových situacích, s
improvizovanými prostředky ochrany člověka, co si sbalit do
evakuačního zavazadla, s druhy hasicích přístrojů a jejich použitím, jak hasit malé požáry např. v domácnosti, možnostmi
předcházení požárům.
Studenti si přivezli oblečení a vybavení pro záchranné akce,
které si mohli žáci prohlédnout a prakticky vyzkoušet. Součástí výuky byly také praktické ukázky základů první pomoci,
chování při dopravních nehodách, způsobu nahlášení dopravní nehody nebo jiné krizové situace (důležitá telefonní čísla,
aplikace pro mobil Záchranka a její funkce). Bonusem byly
ukázky aktivit této školy, seznámení se studiem a možnostmi
uplatnění absolventů v praxi. Projektový den se vydařil, žáci
byli s akcí spokojeni.
Mgr. Marcela Jelínková
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Planeta 3000 – Kolumbie, ráj slasti…
V příbramském kině nám promítli sedmdesátiminutový cestopis Adama Lelka o Kolumbii. Žáci 5. - 9. ročníku z Hvožďan
měli 5. prosince možnost ponořit se do mořských hlubin, pozorovat velryby či obdivovat velehory Andy. Nahlédli do pěstování kávy a tajemství kolumbijské kuchyně. Mnozí neznali
pojem jaguáří lidé. Z měst ztracených civilizací se vrátili do
školy plni nových dojmů a znalostí.
Mgr. Libuše Vinšová

Zprávičky z MŠ Hvožďany

Prosinec je měsícem očekávání. Malé hlavičky přemítají o
všem možném, ale v prosinci chodí přece Mikuláš s čertem a
hlavně Ježíšek. Proto si v tento čas připomínáme různé tradice, vyrábíme dárečky a připravujeme besídky. Ve čtvrtek 5.
prosince nás čekala čertovská koleda po vsi, děti se pro tento den proměnily v čertíky a andělíčky, recitací básniček a
zpěvem písniček si vykoledovaly spoustu dobrot. Děkujeme
všem, kteří děti podarovali. A v pátek 6. prosince přišel Mikuláš s čerty a andělíčky zase za dětmi do školky. Někdo se
moc bál, ale i přes strach každý pověděl Mikulášovi básničku
a byl odměněn. Děkujeme našim deváťákům, za pěkné a hodné čerty. Počasí nás mate, ale první sněhovou nadílku si děti
užily plnými doušky, krásné sněhuláky a pořádnou koulovačku nám počasí dopřálo jedno krásné dopoledne. Také počasí
může za to, že spousta dětiček onemocněla a nácvik básniček,
písniček a tanečků na předvánoční besídku byl tímto stavem
velice ohrožen. Jak to všechno dopadlo, se dozvíte v příštích
zprávičkách.
Učitelky MŠ Majka a Pavla
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Věšín
Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce se sešlo v pátek 6. prosince
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zvýšení ceny svozu komunálního odpadu pro rok 2020
2. Rozpočet obce podle rozpočtového třídění skladby
v závazných ukazatelích „§“ ve výdajích na rok 2020 jako
vyrovnaný
3. Střednědobý výhled obce Věšín na rok 2021 – 2023
4. Rozpočet ZŠ a MŠ Věšín na rok 2020 jako vyrovnaný dle
příjmů a výdajů.
5. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Věšín na rok 2021 – 2023
6. Rozpočet „Svazku obcí mikroregion Třemšín“ jako
vyrovnaný
7. Plán inventur za rok 2019 navazující na směrnici
o inventarizaci, včetně jmenování komise a jejích členů

Rozsvícení vánočního stromu

Na neděli 1. prosince
připravil obecní úřad
ve spolupráci se Spartou Věšín a Základní
školou a Mateřskou
školou Věšín slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na návsi ve Věšíně. V 17 hodin začal
program vystoupením Třemšínských kvítek. Po jejich úvodní
písni přivítal přítomné starosta obce a popřál všem spokojené strávení adventu a hezké vánoční svátky. Po slavnostním rozsvícení stromu pokračoval program písněmi Třemšínských kvítek, které potěšily nejednoho návštěvníka. Mnohé
při tentokrát přijatelném počasí zahřály i horké nápoje podávané sportovci. Na vánočním jarmarku se svými výrobky
- adventními věnci, ozdobami a dalšími výrobky k Mikuláši
a Vánocům zdařile prezentovala ZŠ a MŠ Věšín. Poděkování patří všem, kteří přispěli k dobré atmosféře pod vánočním
stromem.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

Pozvánka na valnou hromadu, kde
proběhnou volby do výboru SDH Věšín
Výbor SDH Věšín zve členy sboru na výroční
valnou hromadu SDH Věšín, která se koná
v sobotu 4. ledna 2020 v 17:00
ve společenském centru Paňáčkovna.
výbor SDH Věšín
SDH Věšín přeje všem svým spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020.

Pozvánka na valnou hromadu
Sboru dobrovolných hasičů Buková
SDH Buková zve své členy na výroční valnou hromadu, která
se koná v sobotu dne 25. ledna 2020 od 18:00 v Bukovské
hospůdce.
výbor SDH Buková

Informace z obce najdete také
na oficiálním webu www.vesin.cz
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Vánoční návštěva zástupců
obce v domově důchodců

Dne 9. prosince navštívili starosta Ing. Pavel Hutr, místostarosta Petr Jeníček a zastupitel Miloslav Moravec Centrum
Rožmitál pod Třemšínem – domov seniorů. Zde již byli netrpělivě očekáváni bývalými spoluobčankami, které se na návštěvu velmi těšily. Zastupitelé jim předali dárkový balíček
a květinu s blahopřáním a popřáli jim hezké vánoční svátky
a pevné zdraví v nastávajícím roce. Poté už nás ale zahrnuly
otázkami: „Co je ve Věšíně a Bukové nového? „Co dělají ostatní obyvatelé obce?“ I když je všem okolo devadesáti let, jejich
zájem o dění v obci je neutuchající a svým zaujetím o dění v
obci bývalé spoluobčanky ukázaly, že nadále patří srdcem do
rodné obce. Při přátelské besedě, při které došlo i na vyprávění příběhů z mládí a o životě ve Věšíně, uběhl čas velice rychle. Když jsme se po dvou hodinách hezkého posezení loučili,
projevili všichni jediné přání, abychom se opět za rok všichni
ve zdraví setkali.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

Mikulášská nadílka v Bukové
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PF 2020
Hodně zdraví, štěstí,
osobní spokojenosti,
mnoho osobních
i pracovních úspěchů
v novém roce
přeje
Obec Věšín, členové zastupitelstva obce
a starosta Ing. Pavel Hutr

ZŠ a MŠ Věšín

Věšínští školáci jeli na výlet
Školáci se vypravili 11. prosince do Techmanie v Plzni. Expozice Techmania Science Center nabízí na 10 tisících metrech čtverečných zábavné seznámení s vědou a technikou,
objevování tajů fyziky, biologie, matematiky či chemie a dává
možnost poznat svět kolem nás prostřednictvím hry. A tak
jsme objevovali přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.
Součástí interaktivní prohlídky byl i hodinový výukový program „Na tělo“. Žáci si pod vedením lektora vyzkoušeli fungování lidského těla na sobě samých. Zjistili například, jak
dobrý mají hmat, jak rychle běží, nebo si ověřili sluch. Všechny své schopnosti poměřovali se zvířaty v interaktivní expozici Člověk a zvíře. Expozice je koncipovaná do tematických
celků zaměřených na smysly, stavbu či výkon lidského těla.
Velká část exponátů srovnává výkony či limity našeho těla s
relevantními zástupci fauny: každý tak mohl otestovat např.
dynamiku svého oka s orlím zrakem, vyzkoušet frekvenci svého sluchu v porovnání s delfíny či netopýry a mnoho dalšího.
Den utekl jako voda v oblíbeném sektoru vodního světa a my
se již těšíme na příští návštěvu.
Jana Poláková

Sbor dobrovolných hasičů Buková uspořádal pro děti jako
každým rokem v sobotu 7. prosince v Bukovské hospůdce
mikulášskou nadílku. Mikuláše, anděla i čerty přivítalo na 20
dětí, které si svým přednesem básniček, písniček a říkanek
zpestřily odpoledne. Za svá vystoupení byly všechny odměněny balíčkem dobrot a slibem poslušnosti rodičům před čerty
si všechny společně zasloužily nadílku. Děkujeme rodičům,
kteří tak se svými ratolestmi oslavili společně s námi Mikuláše.
Do Nového roku 2020 přejeme všem spoluobčanům hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
výbor SDH Buková

ČERTOVSKÝ DEN. Ve věšínské škole se už stalo tradicí, že
tu 5. prosince probíhá Čertovský den. Foto: archiv školy
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Vranovice
Informace pro občany

VÁNOČNÍ DEKORACE. Základní a Mateřská škola Věšín se
každoročně podílí na slavnostním rozsvícení vánočního
stromu a připravuje výrobky na vánoční jarmark. Také
tentokrát mohli lidé na návsi nakoupit krásné a nápadité
vánoční dekorace a další výrobky.
Foto: archiv školy

NADÍLKA. Také za dětmi z mateřské školy dorazili čert,
Mikuláš a anděl. Některé děti je přivítaly s úsměvem, hříšníky naopak na pár minut ovládl strach a hledali oporu v
náručí svých učitelek. Společně pak děti zazpívaly písničku, kterou si připravily, a pak už se radovaly z nadílky.

q Od 6. ledna 2020 bude v kanceláři obecního úřadu zahájen
prodej známek na vývoz odpadu, cena známek bude stejná
jako v roce 2019. Na stávající známky budou popelnice vyváženy do konce února 2020. Je nutné, aby trvale hlášení
občané nebo občané, kteří se v obci zdržují větší část roku,
vlastnili popelnici a za její vývoz zaplatili nejpozději do 28. 2.
2020. Při nedodržení tohoto termínu bude poplatek navýšen
o 25 %. Od stejného data bude možné též platit poplatky za
psy, za pronájem posilovny a za pytle na odpad.
q Stavba kanalizace a vodovodu zdárně probíhá, začátkem
roku se začne budovat úsek po asfaltové cestě směrem na
Ural. Občané, kterých se to bude týkat, budou stavbyvedoucím, panem Celerýnem informováni. Prosíme občany o součinnost. Pokud mají vlastníci nemovitostí v souvislosti se
stavbou obavy o své studny, ploty nebo domy, mohou předem
kontaktovat p. Ing. Baudische, který zajišťuje technický dozor. Kontakty na oba pány jsou uvedeny na webových stránkách obce a na vývěsce.
q Žádáme občany, aby auta parkovali na vlastním pozemku
a umožnili tak bezproblémový průběh stavby kanalizace a vodovodu a také prohrnování komunikací.
q Pokud je některý úsek obce kvůli stavbě kanalizace a vodovodu dočasně neprůjezdný pro svozové vozy Západočeských
komunálních služeb, mohou občané požádat zaměstnance
firmy Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. o převezení
popelnice na začátek výkopu.

Program knihovny na leden
8. 1. Knihovna pro děti – ptáčci z vlny
15. 1. Knihovna pro dospělé
22. 1. Knihovna pro děti – šifrování
29. 1. Knihovna pro dospělé

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ VALNOU
HROMADU,
která se koná

v sobotu 11. ledna 2020 od 15:00
v restauraci U Mazanců
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH a Jiří Lojín, velitel SDH
ADVENT. Děti z mateřské školy v průběhu adventu pomohly s výzdobou, tvořily adventní věnec, zhotovily krásná přání pro rodiče a poctivě a s nadšením trénovaly na
besídku. Užily si i společné pečení cukroví. Foto: archiv

Poděkování z mateřské školy
Děkujeme firmě Gril Míšov pana Miloše Frančeho za finanční sponzorský dar, který věnoval dětem do mateřské
školy a dále panu Davidu Grubnerovi, který dětem věnoval mikulášské balíčky. Díky těmto darům byla mikulášská nabídka ve věšínské mateřské škole opravdu bohatá.
Další velký dík patří několika maminkám, které přišly na
vánoční tvoření do mateřské školy a pomohly vytvořit řadu
krásných výrobků na tradiční jarmark.
Kolektiv MŠ

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
V sobotu 30. listopadu se naši hasiči v dopoledních hodinách
postarali o instalaci osvětlení kapličky, stromku a altánu s
jesličkami před zahájením adventu. V 17 hodin jsme se sešli
na zahradě školky, kde starostka obce přivítala občany. Měli
jsme možnost sledovat krásné představení divadelního souboru Skalka z Obecnice a zazpívat si s Třemšínskými kvítky.
Pekly se klobásy a na stolech voněla vánočka. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravách a pořádání akce podíleli.
Do nového roku 2020 přeji všem občanům hlavně zdraví, hasičům hodně úspěchů v jejich činnosti a trochu toho sportovního štěstí v požárním zápolení.
V sobotu 11. ledna 2020 proběhne od 15 hodin v restauraci
U Mazanců výroční valná hromada, na kterou zvu všechny
členy sboru.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

24

Třemšínské listy - leden 2020

Bezděkov p. Tř.
Poplatek za komunální odpad
Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost Obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za komunální odpad. Poplatek jsou povinni
platit:
1) každá osoba, která má v obci trvalý pobyt - poplatek činí
500,- Kč/osoba/kalendářní rok - poplatek je splatný jednorázově do 29. 2. 2020 - poplatek je možné zaplatit:
a) převodem na účet 1700121684/0600 a jako variabilní symbol se uvede číslo popisné nebo evidenční
b) hotově na obecním úřadě ve dnech 15. a 16. 1. 2020 od
18 do 19.30 hodin nebo pak každý čtvrtek od 18 do 19 hodin
až do konce února 2020. Po zaplacení poplatku ve správné
výši bude vydána známka (1 známka = nemovitost) na svoz
komunálního odpadu na rok 2020. Známky za rok 2019 platí
do konce února. Pokud budete platit na účet a pak si půjdete
známku vyzvednout, berte na vědomí, že platba musí být provedena minimálně dva dny před vyzvednutím známky nebo
pak při vyzvednutí je nutno doložit výpisem z účtu potvrzení o
provedení platby. ZO rozhodlo, že občan, který má trvalý pobyt v nemovitosti sám, dostane známku na svoz 1 x měsíčně.
Nemovitost, kde je pět a více trvale žijících osob, má nárok
na známku 1 x měsíčně a 1x 14 dní. Na konci února dojde
k vyúčtování a přebývající známky se vrátí zpět společnosti
Západočeské komunální služby. Pokud bude poplatek placen
za více osob, je pak nutno sdělit na obecním úřadě při převzetí
známky jména osob, za které byl poplatek uhrazen.
2) každý majitel nemovitosti určené k individuální rekreaci,
kde není k trvalému pobytu nikdo hlášen - poplatek činí 500,Kč/nemovitost/kalendářní rok - poplatek je splatný jednorázově do 31. 5. 2020 - poplatek je možné zaplatit:
a) převodem na účet 1700121684/0600 a jako variabilní symbol se uvede číslo popisné nebo evidenční
b) hotově na obecním úřadě ve dnech 15. a 16. 1. 2020 od 18
do19.30 hodin nebo pak každý čtvrtek od 18 do 19 hodin až
do konce května 2020.
Pokud nebude poplatek včas a řádně zaplacen, vyměří
správce poplatku (Obec Bezděkov p. Tř.) dotyčnému poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Prosíme občany, kteří mají bankovní účet, aby provedli platbu
bankovním převodem.
Vilém Trčka, starosta obce

Rozpis měsíčních svozů komunálního
odpadu na první pololetí roku 2020
Žlutá známka – 1x za 14 dní – svoz vždy v pondělí v lichém
týdnu - 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20.
4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6.
Modrá známka - 1 x měsíc – svoz vždy v pondělí v lichém
týdnu - 13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.
Nepravidelné svozy (jednorázové známky) - jejich svoz se
musí oznámit nejpozději do 12 hodin v pracovní den (pátek) před uskutečněním vývozu (pondělí) na tel. č. 493 647
164, pí. Monika Plassová, e-mail: monika.plassova@mariuspedersen.cz.
Vilém Trčka, starosta obce

Lednová jubilea
82 let
82 let

Jaroslav Slavíček
Bezděkov p. Tř.
Bohuslav Sýkora
Bezděkov p. Tř.
Srdečně blahopřejeme!

Úhrada vodného a stočného

Začátkem měsíce ledna dostane každý občan Bezděkova p.
Tř. do schránky nebo e-mailem fakturu na úhradu vodného a
stočného za II. pol. roku 2019. Úhradu je možné provést:
a) převodem na účet, který je uveden na faktuře a jako variabilní symbol se uvede číslo faktury
b) hotově na obecním úřadě ve dnech 15. a 16. 1. 2020 od 18
do 19.30 hodin nebo pak každý čtvrtek od 18 do 19 hodin až
do konce ledna
Pokud dojde k prodlení se zaplacením faktury o více než 30
dnů, dojde k přerušení dodávek vody. Prosíme občany, kteří
mají bankovní účet, aby provedli platbu bankovním převodem.
Vilém Trčka, starosta obce

Úhrada poplatku ze psa
Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost Obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za psy. Poplatek je možné zaplatit:
a) převodem na účet 1700121684/0600 a jako variabilní symbol se uvede číslo popisné nebo evidenční
b) hotově na OÚ ve dnech 15. a 16. 1. 2020 od 18 do 19.30
hodin nebo pak každý čtvrtek od 18 do 19 hodin až do konce
února
Poplatek za jednoho psa činí 75,- Kč a za každého dalšího
100,- Kč. Prosíme občany, kteří mají bankovní účet, aby provedli platbu bankovním převodem. Vilém Trčka, starosta obce

POZVÁNKA

na Výroční valnou hromadu SDH
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov pod Třemšínem zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se koná 25. ledna 2020 od 15 hodin v hasičské
zbrojnici. Opět po pěti letech se jedná o Valnou hromadu volební, žádáme o vaši účast. Občerstvení je zajištěno.
Výbor SDH Bezděkov p. Tř.

Koupě
Žádné dítě z Koupě čert neodnesl
Mikuláš s andělem
a čertem se přišli
také do Koupě zeptat, jestli některé
děti zlobily. Podle
toho, že žádné dítě
v Koupi nechybí,
je jasné, že si čert
nikoho do pekla
neodnesl. Asi byly
všechny děti hodné
a ty, které trochu
zlobily, určitě slíbily, že se polepší.

Úhrada poplatků v Koupi

Přichází nový rok a s ním i povinnost uhradit poplatky. Poplatek za odvoz komunálního odpadu se v Koupi nemění, i nadále se bude platit částka 300,- Kč za poplatníka. Poplatek je
nutné uhradit do 31. března 2020. Pokud se jedná o poplatek
za psa, zastupitelstvo se usneslo, že se tento poplatek zruší a
za psy se v Koupi platit nebude. Jaroslav Hudeček, starosta
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Sedlice
Výpis přijatých usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 12. 12. 2019

51/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program
zasedání dne 12. 12. 2019, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
52/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
53/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje zamítnout nabídku na službu “Hlášení rozhlasu”.
54/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje prodej
části pozemku parc. č. 908/1, nově 908/13 o výměře 15 m2
a 908/14 o výměře 22 m2, a části pozemku parc. č. 733/15,
nově 733/35 o výměře 19 m2 a 733/36 o výměře 3 m2 (dle
geometrického plánu č. 450-165/2018 vyhotoveného Ing.
Rudolfem Smíškem) v k.ú. Hoděmyšl o celkové výměře 59 m2
panu J. M. za cenu 5 Kč/1 m2. Náklady na vklad do katastru
nemovitostí nese kupující.
55/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-126008570/1 Sedlice - Belina - PB_1098 NN směr č. p. 40 mezi
obcí Sedlice a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.
56/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice revokuje usnesení
č. 47/8/2019 ve věci schválení ceny vodného od 1. 1. 2020
vč. DPH.
57/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje cenu
vodného od 1. 1. 2020 ve výši 36,52 Kč bez DPH.
58/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje ceny
známek za svoz a odstranění komunálního odpadu pro rok
2020 takto:
Typ a objem
nádoby

Popelnice
o objemu
110/120 l

Popelnice o
objemu 240 l

Četnost
svozů za
rok

Počet svozů
za rok

Cena za svoz
a odstranění v
Kč/rok vč. DPH

1x7

52

2 800,-

1 x 14

26

1 600,-

1 x měsíc

12

1 100,-

1x7

52

5 200,-

1 x 14

26

2 900,-

1 x měsíc

12

1 800,-

Jednorázová
známka

1

dle
požadavku

130,-

Pytel PE 110
l 1 ks

1

dle
požadavku

130,-

64/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje Směrnici pro práci s osobními údaji.
65/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje podání
žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2020 a závazek spolufinancování projektu
z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace
na stavbu “Dokanalizování Sedlice”.
66/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2019 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského infrastrukturního fondu na akci
“Sedlice a Hoděmyšl - kanalizace”.
67/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. výši měsíčních odměn
pro neuvolněné zastupitele obce s účinností od 1. 1. 2020
takto: místostarosta: 7 000 Kč, předseda výboru: 600 Kč, zastupitel: 600 Kč, člen výboru: 200 Kč.

Myslivecké sdružení „HUBERT“ Sedlice, z. s. pořádá

v sobotu 18. ledna 2020

ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem

22. MYSLIVECKÝ PLES
k tanci a poslechu hraje
rožmitálská hudební
skupina N.H.S.
Vstupné je 120,- Kč
Informace na telefonním
čísle 607 646 032.

Zprávy z obecního úřadu
Známky na popelnice na rok 2020
Prodej známek na popelnice pro rok 2020 bude v Sedlici probíhat od 6. 1. do 31. 1. 2020. V Hoděmyšli proběhne prodej
známek v úterý 14. 1. 2020 od 15.30 do 16.30 hodin. Ceny za
svoz komunálního odpadu v roce 2020:
Popelnice o objemu 110/120 l Popelnice o objemu 240 l
1 x týden 5 200 Kč,
1 x týden 2 800 Kč,
1 x 14 dní 2 900 Kč,
1 x 14 dní 1 600 Kč,
1 x měsíc 1 800 Kč.
1 x měsíc 1 100 Kč, PE pytel
130 Kč a jednor. známka 130 Kč.

Bezplatné uložení velkého elektra
Vážení občané, již dříve bylo uvedeno, že má naše obec možnost bezplatného odvozu většího elektra. Po předchozí domluvě máte možnost odvézt svůj vysloužilý spotřebič na sběrné
místo. Nenechávejte však vaše spotřebiče volně ležet v
Hoděmyšli u hasičárny. Stává se pak z toho skládka! V
případě potřeby neváhejte kontaktovat obecní úřad na čísle
318 665 981 nebo 724 184 531. Děkujeme.

Poplatky ze psů
59/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít
Od 1. 1. 2020 dochází k navýšení poplatku za psa, a to na
Dodatek
č. 19
ke Smlouvě o dílo
mezi
obcí Sedlice
a společ59/12/2019
- Zastupitelstvo
obce
Sedlice
schvaluje
uzavřít Dodatek
č. 19 ke Smlouvě o dílo
ností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterov- 250 Kč za prvního psa a za každého dalšího psa 300 Kč. U držitelů
65 let činí poplatek
ská
00 Plzeň,
IČ: 25217348.
mezi522,
obcí326
Sedlice
a společností
Západočeské komunální služby
a.s.,psů
se starších
sídlem Koterovská
522, 100 Kč za prvního psa
60/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje rozpoč- a za každého dalšího psa 150 Kč. Poplatek je splatný do 31. 3.
2020.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce
tové
4/2019.
326 opatření
00 Plzeň,č.IČ:
25217348.
61/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje plán inventur za rok 2019 a složení inventarizační komise.
62/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje StředDalší informace a aktuality
60/12/2019
- Zastupitelstvo
nědobý
výhled
obce na obdobíobce
2020Sedlice
- 2022. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
z obce najdete také na oficiálním
63/12/2019 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje rozpočet
webu www.sedlice-obec.cz
obce na rok 2020, a to vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši
5
696 400 Kč.- Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje plán inventur na rok 2019 a složení
61/12/2019
inventarizační komise.
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Volenice

Vševily

Zahájení adventu v Bubovicích

Střípky z obce Vševily

Slavnostní zahájení adventu se konalo v Bubovicích 1. prosince. Po uvítání vystoupily se svým programem děti z mateřské školy. Paní ředitelka a paní učitelka s nimi připravily
písničky a tanečky, kterými udělaly radost všem přítomným.
Za vystoupení si dětičky odnášely drobné dárky. V dalším
programu se všichni dozvěděli od paní Jitky Štěpánové, jak
se slaví Vánoce v dalších zemích Evropy. O těchto zvycích si
mohly děti přečíst stejně jako o českém Ježíškovi na letáčku,
který byl přiložen ke sladkostem. Adventní neděle a rozsvícení
svíček na adventním věnci se připomněly v další části programu. Vše bylo proloženo vánočními koledami. Na závěr pronesl přání radostných Vánoc a šťastného nového roku starosta
obce. Ať nás naděje, mír, přátelství a láska provází nejen adventem.
(mch)

Poděkování za pomoc s výsadbou
a úpravou prostoru před bytovkami
V sobotu 30. listopadu jsme v Bubovicích u bytovek při přátelském posezení přivítali nadcházející advent. Slavnostně jsme
si rozsvítili sice ne smrček, ale o nic méně pěknou vrbičku.
Děti si užily krásné kouzlo prskavek za doprovodu koled. Po
celou dobu akce bylo k dispozici malé občerstvení včetně opečených buřtíků, nechybělo ani svařené víno a grog a pro děti
teplý čaj. Celá akce byla uskutečněna jako poděkování všem,
kteří pomáhali s výsadbou stromků a úpravou prostranství
před bytovkami. Moc děkujeme.
A. Nesswethová

q.V sobotu 23. listopadu byla zbourána Klubovna mládeže –
Pup. Prozatímně se posezení přesunulo do prostor bývalého
obchodu na návsi. Více informací o projektu v některém z
dalších čísel Třemšínských listů.
q.V neděli 1. prosince byl slavnostně zahájen advent spojený
s rozsvícením vánočního stromečku na návsi. Několik tradičních koled zarecitovala a zazpívala čtveřice dětí – Markétka,
Eliška, Honzík a Oldík – která vytvořila pomyslný adventní
věnec o čtyřech svíčkách. Slavnost přilákala na 50 místních
občanů.
q.Dne 6. prosince i po Vševilech obcházel Mikuláš s čerty a
andělem. Za básničku nadělovali sladkou odměnu.

q.Známky na popelnice budou v prodeji na obecním úřadě v
době úředních hodin: pátek 17-18 hodin.
q.Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost nová obecně závazná
vyhláška o místním poplatku ze psa, kterou se poplatky ze
psů ruší.
q.V sobotu 4. ledna by měli obcí opět projít Tři králové z řad
mladých hasičů. Budeme rádi, když je přivítáte s otevřeným
srdcem.
q.Ani v novém roce nezapomeňte na to, že je pro vás otevřena
obecní knihovna, a to jednou za 14 dní v neděli (při znělce v
obecním rozhlase). Více informací u knihovnice Martiny Štěpánkové.
Josef Pekárek

Výroční valná hromada SDH Vševily
proběhne v pátek 10. 1. 2020
od 17 hodin v bývalém obchodě na návsi.
Srdečně zveme všechny členy a členky.

Dětský maškarní bál v Hlubyni
Rybářský spolek a obec Hlubyně pořádají dne 15. února od
14 hodin dětský maškarní bál v kulturním domě v Hlubyni.
Všechny děti i s rodiči jsou srdečně zvány.

Hasičský bál s kapelou Kudrnáči
Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni si vás dovoluje pozvat na
hasičský ples, který se koná v sobotu 1. února od 20 hodin
v KD v Hlubyni. K tanci a poslechu hraje kapela Kudrnáči.
Připravena bude bohatá zabijačková tombola.

Do nového roku 2020 přejeme všem občanům
a čtenářům všechno dobré, pohodu a klid mezi
svými blízkými. Zastupitelstvo obce Vševily

Tříkrálový koncert na Špejcharu
Třemšínská kvítka and Pohoda Bluess
Večer tříkrálový ve Špejcharu v Březnici

Pátek 3. ledna 2020 od 18 hodin
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Hudčice
Čerti s andělem a Mikulášem

Ve čtvrtek 5. prosince se u nás
v Hudčicích procházeli čerti v
doprovodu dobrosrdečného Mikuláše a krásného anděla. Některé děti se prý bály víc, jiné
méně, všechny však byly nakonec odměněny nadílkou a byly
ujištěny, že se v příštím roce
opět přijde Mikuláš v doprovodu své čertovsko-andělské družiny přeptat, zda děti splnily to,
co slíbily.
(lž)

Zahájení adventu v Hudčicích

Zahájení adventu připadlo v Hudčicích na sobotu 30. listopadu. Za hojné účasti obyvatel byly na naší návsi rozsvíceny dva
stromy. K nim byla stejně jako v předchozích letech rozsvícena
i kaple. Během večera byl v kapli vystaven krásný vyřezávaný
betlém a součástí programu bylo i krátké hudební vystoupení
místních dětí v doprovodu M. Čížkové a Z. Čížkové. Děkujeme
tímto všem, kteří se na přípravách zahájení adventu podíleli
a přejeme všem občanům klidný a pohodový celý následující
rok 2020.				
(lž)
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O počasí v listopadu
I poslední podzimní měsíc přinesl ještě několik teplých dní.
Jako celek vyšel teplotně silně nadnormální a srážkově normální, když průměrná teplota 4,5°C je 2,3°C nad dlouhodobým normálem a měsíční úhrn srážek 41,0 mm představuje
98 % téhož normálu. První sněžení jsme zaznamenali 12. 11.,
sníh však druhý den roztál.
Od 1. do 10. 11. bylo poměrně teplo. Denní teploty se často
vyhouply i nad hranici 10°C. Teplota 13,2°C naměřená dne
4. 11. byla i nejvyšší teplotou v měsíci. V prvních pěti dnech
nemrzlo ani v noci, pak se přidaly slabé přízemní mrazíky a v
posledních dvou dnech mrzlo i ve výšce 2 m nad zemí. Srážky
ve formě deště byly četné, například dne 1. 11. spadlo 9,0 mm
vody. Převažovaly oblačné až zatažené, často i mlhavé dny.
Pouze ve dnech 7. a 10. 11. bylo skoro jasno.
V období od 11. do 14. 11. se silně, byť přechodně ochladilo a 12. 11. ráno leželo 5 cm sněhu. Ten den spadlo 11,8
mm srážek. Teploty přes den poklesly pod hranici 5°C a v
noci často mrzlo, nejvíce dne 11. 11., kdy jsme naměřili mráz
-5,6°C (při zemi -7,3°C), což byla i nejnižší teplota v měsíci.
Dne 14. 11. se v ranních a dopoledních hodinách tvořilo náledí. Pak ale vše roztálo.
Ve dnech od 15. do 29. 11. bylo naopak teplo a noční mrazy
byly jen řídkým jevem. Ve dnech 16. až 18. 11. teploty přes
den přesáhly hranici 10°C. Zpočátku jsme byli svědky zmenšené oblačnosti, pak ale převažovaly tmavé, zatažené a mlhavé dny, které působily až depresivně. Po dobu osmi dnů od
20. do 27. 11. se vůbec neukázalo slunce. Občas se vyskytly
dešťové srážky. Tráva stále rostla a byla zelená. Ještě dne
28. 11. se teplota přes den vyšplhala na 10,3°C a konečně se
ukázalo i slunce.
V poslední den měsíce jsme zažili ochlazení a ráno nás uvítalo slabým sněhovým a mrazivým pozdravem. Odpoledne se
pak vyjasnilo.
Prožili jsme tedy poměrně teplý listopad. Srážky byly příznivě
rozprostřeny v jeho celém průběhu, což vedlo k dalšímu zlepšení vodní bilance. Svatý Martin se o jeden den zpozdil, ale
trvalý sníh nepřinesl.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Řádková inzerce
Informace o kontejneru na bioodpad
Informujeme tímto občany, že od letošního roku musí být bioodpad vybírán i v zimních měsících, proto kontejner na bioodpad bude během zimních měsíců umístěn v zahradě bývalé
školy.
Ladislav Doležal

Jednání starostů z mikroregionu
Starostové a starostky obcí
sdružených ve Svazku obcí mikroregion Třemšín se sešli 5.
prosince na tradičním pracovním předvánočním jednání. Tématem schůzky byla mimo jiné
situace týkající se budování vodovodů a kanalizací v obcích,
které touto infrastrukturou dosud nedisponují. Zástupci obcí dále plánovali společné aktivity na další období a v neposlední řadě schválili rozpočet
Svazku na rok 2020.
(fž)

q.Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon,
chromatiku, heligonku i v nálezovém stavu. Telefonní
číslo: 728 230 625.
q.Nabízím doučování AJ, NJ, učivo ZŠ+SŠ, příprava
k maturitě. Kontakt: 602 960 469

Hospůdka U Pavla
v Rožmitále p. Tř. přeje všem
svým hostům hodně zdraví
a pohodový rok 2020.
Nově nabízíme kvalitní vína
dovážená přímo
z mikulovských sklepů
a dárkové vouchery
v různých cenových
hodnotách.
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NEJLEVNĚJŠÍ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO SYPANÉ
do 30 km doprava ZDARMA při odběru min. 10+ prms

SMRK, BOROVICE - cena Kč 690 Kč/ 1 prms
objednávky na tel. 777 838 068, 776 752 086
nebo na emailu: soukupova.janina@seznam.cz
Ing. Jana Soukupová, Podlesí 331, Příbram
Nabízíme též:

NEŠTÍPANÝ SMRK - cena Kč 550 za prostorový metr rovnaný, délky 2 - 4 m
PRODEJ ŘEZIVA - trámy, fošny, latě, prkna
ŘEZÁNÍ TRÁMŮ NA MÍRU - dle Vašich požadavků
...neváhejte nás kontaktovat...

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

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

Vyhlídkový let vrtulníkem
lze zakoupit i formou
dárkového poukazu.
Zaváděcí cena 99 Kč - minuta letu
(Běžná cena 200 Kč - minuta letu)

Tel: 773 500 576
e-mail:info@vyletvrtulnikem.cz
www.vyletvrtulnikem.cz
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PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ
BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287
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HLEDÁME BORCE
• Dāevovýroba DEKWOOD s.r.o. hledá dobnovÔ
otevāené poboËky v Bāeznici borce, kteāí se
nebojí makat rukama.
• KromÔ výplaty ti dáme stravenky, kávy
a Ëaje, co zvládneš vypít, 5 týdnĔ dovolené
a oblékneme tÔ odbhlavy k patÔ.
• Zavolej nám nebo napiš. Hledáme šikovný
skladníky i obsluhu CNC mašiny. TÔšíme se
nabtebe!

volej: 733 168 962
piš na: info@dekwood.cz
DEKWOOD s.r.o., areál Sublimy
Bāeznice u Pāíbrami

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

Platba kartou možná
Těším se na vaši návštěvu.

Palackého 68, 262 42 Rožmitál p. Tř.
Tel.: 724 488 218
e-mail: milada.ﬁlipovska@kooperativa.cz;
ﬁlipovskam@seznam.cz

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996

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

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

Zdeněk ŽIBŘID

V roce 2020 přeji všem
svým klientům samé příjemné dny,
co nejméně stresu a též hodně zdraví.
Milada Filipovská

Třemšínské listy - leden 2020
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Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz

Firma NERAK-Rožmitál spol. s r.o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

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

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel.
tel. 602
602 182
182491
491–- pan
Jiří Urban
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PALIVA PANO
Ověření dostupnosti ZDARMA
Rychlá instalace
Individuální přístup
Monitoring sítě 24/7
Internet 24 hodin denně,
neomezeně, bez datových limitů
Možnost sledování TV přes internet
ZDARMA

instalace a pronájem koncového zařízení

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

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

390 Kč/q
370 Kč/q
405 Kč/q
460 Kč/q
180 Kč/bal.
85 Kč/bal.
70 Kč/bal.
140 Kč/bal.
320 Kč/q

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

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

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka únorového čísla pro příjem
inzerce bude v pondělí 20. ledna
TŘEMŠÍNSKÉ LISTY vydává Svazek obcí mikroregionu Třemšín
(Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42) - IČ 709 194 37 Vychází jako měsíčník k prvnímu dni v měsíci. Distribuce zdarma,
k dostání také v Městském kulturním středisku na náměstí v Rožmitále nebo v prodejně Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
náměstí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod č. E
14289 - Redakční rada: starostové Svazku obcí mikroregionu Třemšín a Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz, tel.: 723 722 223. Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o. Redakce neručí za věcný obsah příspěvků.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, přesto za ně děkujeme.
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Mikulášská nadílka ve Vranovicích

Povedená nadílka v Centru Rožmitál

V neděli 1. prosince se konala mikulášská nadílka pro děti v
hostinci ve Vranovicích. Čertíci, Mikuláš a anděl přišli potěšit
děti a rozdat jim dobroty výměnou za básničku nebo písničku.
Všem, kteří se podíleli na pořádání, děkuji. Petra Holubcová

Výzdoba v Sedlici a Hoděmyšli

Svátek svatého Mikuláše slavili i obyvatelé Centra Rožmitál p.
Tř. Dopoledne roznesli čert, anděl a Mikuláš balíčky uživatelům po pokojích. Těm, kteří jsou v tomto zařízení přihlášeni k
trvalému pobytu, předali milé pozornosti v podobě kalendářů
na rok 2020. Ty věnovalo svým obyvatelům Město Rožmitál
pod Třemšínem. Odpoledne se konala v jídelně mikulášská
zábava, o jejíž zahájení se zasloužila skvadra opravdu povedených čertů v čele s Luciferem. K dobré náladě přispěl i svařák,
výborné občerstvení a hlavně skvělí muzikanti. „Chtěla bych
poděkovat všem, kteří svými dary a dárky přispěli k pohodovému průběhu Vánoc, ať již darováním stromků, chvojí na výzdobu, vod k zajištění pitného režimu klientů či materiálu na
tvoření v rámci aktivizací nebo podpořili naše klienty finančním darem,“ uvedla za Centrum Rožmitál p. Tř. Bc. Markéta
Michálková.
(red)

Barevný týden ve Hvožďanech

Adventní čas v Sedlici a Hoděmyšli rozzářily krásně nazdobené vánoční stromy, osvětlení dostala i kaplička. „Děkuji všem
ze Sedlice a Hoděmyšle, kteří se podíleli na naší krásné vánoční výzdobě obce. Dovolím si zvláště poděkovat Kačce Pekárové a jejímu manželovi za obrovský kus práce a nadšení
pro věc,“ uvedla starostka obce Ing. Zuzana Šourková. (red)

Školní parlament ve hvožďanské základní škole připravil
pro všechny žáky i učitele zajímavý týden, který byl laděn
do adventních a zimních barev.
Cílem projektu bylo nejen, aby
děti ladily v dané barvě, ale také
aby se dané barvy prolínaly výukou. Učitelé tvořili s žáky barevné básničky, barevně zpívali,
odehráli Červenou karkulku a
mnoho dalšího.
(zš)
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Jarmark a zahájení adventu v Rožmitále

V Podbrdském muzeu, ve Společenském
centru a na náměstí v Rožmitále pod
Třemšínem se konal 30. listopadu tradiční předvánoční jarmark lidových řemesel. Ve 14 hodin se uskutečnil v rámci
jarmarku ve společenském centru křest
nové knihy spisovatele Tomáše Makaje
Tajemství řeky Klabavy, ve společenském centru byla dobročinná skautská
kavárna a návštěvníci mohli ochutnat
také výborné svařené víno v originálním
rožmitálském hrnečku. V 17.30 vystoupili na nádvoří Podbrdského muzea žáci
rožmitálské základní školy pod vedením

paní učitelky Evy Hockové s krásným
předvánočním pásmem. Přítomným popřáli krásné Vánoce místostarosta města Pavel Bártl a pater Petr Misař. Pak se
vydal zvonkový průvod na náměstí, kde
byl rozsvícen vánoční strom.
(fž)

Vánoční trh opět
posloužil dobré věci

V rožmitálské základní škole se konal 2.
prosince projektový den Vánoce 2019.
Ve vánočních dílnách děti vyráběly výrobky na vánoční trh, který se konal
spolu se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na podporu nadačního
fondu Dobrý anděl. Děkujeme, že jste
opět přišli, děkujeme za dobroty do vánoční kavárny, děkujeme za vaši štědrost.
(zš)

Děti si krátily čekání
na nadílku dílničkami

PREZENTAČNÍ JÍZDY. Společnost
Arriva Střední Čechy zavítala prvního prosince v rámci svých prezentačních jízd také do Rožmitálu p. Tř.
Cílem akce bylo ukázat cestujícím,
jakými autobusy budou jezdit, předvést ustrojení řidičů a zodpovědět
účastníkům jejich dotazy. Možné
bylo také dozvědět se více o pracovním uplatnění u této společnosti. O
prohlídku nového, moderního autobusu této společnosti byl mezi Rožmitálskými poměrně zájem.

Zalánští po nadílce rozsvítili vánoční strom

V sobotu 7. prosince zavítal Mikuláš
se svojí družinou na Hvožďansko hned
dvakrát. Návštěvou potěšil dětičky v
Klubovém centru ve Hvoďanech a také
na Mýtech. Zde si čekání děti krátily
vánočními dílničkami a vyrobily krásné
vánoční dekorace.
(mb)

Poutavé seznámení
se zvyky a tradicemi

Společný snímek po nadílce v Zalánech.
Mikuláš s čerty a andělem nezavítali
jen do Rožmitálu a do větších obcí mikroregionu. Nezapomněli ani na děti v
osadách. V Zalánech byli 7. prosince,
kdy Osadní výbor Zalány uspořádal v
hasičském klubu mikulášskou nadílku.
Po ní následovalo rozsvícení vánočního
stromu. „Děkujeme za finanční podporu

Foto: Zdeněk Jarolímek

Městu Rožmitál pod Třemšínem, manželům Bartoškovým a manželům Veselým,
ale i všem dalším, kteří přispěli formou
dobrovolného vstupného. Poděkování
zaslouží všichni, kteří se na pořádání
akce nezištně podíleli,“ uvedla předsedkyně zalánského osadního výboru Martina Brettlová.
(fž)

Více než tisícovka dětí prošla od poloviny listopadu do konce prosince Podbrdským muzeem v Rožmitále pod Třemšínem, kde pro ně pracovníci muzea a
rožmitálské knihovny připravili naučné
interaktivní programy Advent a Vánoce. Děti se při nich poutavou formou
seznámily se zvyky, tradicemi a pranostikami, které doprovázejí adventní a
vánoční období.
(fž)

