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Oheň napáchal škodu
za deset milionů

V sobotu 4. ledna ráno vypukl v Rekreačním středisku Brdy požár. Při požáru restaurace, společenského sálu a
kuchyně zasahovalo v areálu u Věšína,
známém jako Vekend, jedenáct jednotek
hasičů. Škoda se odhaduje na zhruba
deset milionů korun. Nikdo nebyl zraněn.
(red)

Vzdělávací programy
v Podbrdském muzeu

únor 2020
Ročník XVII. - č. 2

Koncert Třemšínských kvítek

V kostele svatého Jana Nepomuckého na rožmitálském náměstí se konal 28.
prosince krásný vánoční koncert Třemšínských kvítek. Tentokrát ho ozdobilo
také překvapení v podobě dudáků z Blatenska.
Foto: Miroslav Pavlík

ŠKOLÁCI Z HVOŽĎAN si ani letos nenechali ujít tradiční lyžovačku na šumavském Zadově a užili si tam se svými instruktory krásný týden. Více se dočtete
uvnitř Třemšínských listů.
Foto: archiv školy
V lednu v Podbrdském muzeu ve spolupráci s Knihovnou manželů Tomanových proběhlo téměř 30 vzdělávacích
programů pro školy k výstavě Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés. Mladší žáci se seznamovali s lesem a prací
lesníků, žáci 2. stupně prošli pomocí
divadelních prostředků život slavného
vynálezce, zkoumali šindelku i samotné
šindele.
(pm)

Uzávěrka březnového
čísla bude ve čtvrtek
20. února

Promoce Virtuální univerzity třetího věku
V úterý 14. ledna se konala v aule České
zemědělské univerzity v Praze promoce
Virtuální univerzity třetího věku. Všichni „studenti“ obdrželi Osvědčení o absolutoriu. Ze studentů, kteří navštěvují
univerzitu v Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
v Rožmitále, si toto ocenění z promoce
odvezli Jan Bejček, Anna Zámišová,
Miloslav Maroušek a Ing. Zdeněk Zárybnický (na snímku). Dále Osvědčení o
absolutoriu náleží Iloně Čejkové, Haně
Eliášové a Ing. Vladimíru Procházkovi.
Všem uvedeným patří velký obdiv a blahopřání. Děkuji starostovi Rožmitálu p.

Tř. Ing. Josefu Vondráškovi za poskytnutí dopravy a řidiči Jiřímu Šlehoferovi
za trpělivost a příjemnou cestu na promoci.
Hana Převrátilová
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Práce na špejcharu ve Hvožďanech
se nezastavily ani v zimním období

Pardubické střípky 2019

I v zimních měsících jsou práce na obnově památného
špejcharu ve Hvožďanech v plném proudu. V současné
době probíhá mykologický a dendrologický průzkum a
zjišťuje se rozsah poškození trámů krovů a podlah. Svou
podobu mění i samotný objekt díky tomu, že byla již částečně vybourána okna na původní velikost. Více se o obnově dočtete uvnitř čísla.
Foto: archiv obce

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA TŘEMŠÍN. Na Nový rok se konal tradiční výstup na Třemšín. Akci pořádá TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem - oddíl turistiky. Také
letos dorazily na bájný vrch stovky lidí. Všichni, kteří
přišli k Lovecké boudě na úpatí Třemšína, si převzali
diplom a někteří také přispěli do Dědkovské sbírky na
obnovu nedávno vyhořelé hájovny a skautského střediska na Dědku.
Foto: Miroslav Pavlík

Předvánoční čas ve školce

Předvánoční čas si ve hvožďanské mateřské škole užili
malí i velcí. Vánoční besídka dopadla skvěle, a přes velkou nervozitu a trému zvládly všechny děti svá vystoupení bravurně a obecenstvo je odměnilo velkým potleskem.
Při společném tvoření rodičů s dětmi vznikaly krásné svícínky, stromky, přáníčka. Vládla bezva nálada. Během odpoledne se také malí školkáčci pochlubili vánočními dárky, které jim do školky přinesl Ježíšek. Jak byli všichni
šikovní, vidíte na snímku.
Foto: archiv MŠ Hvožďany

V září 2019 vyhlásila Krajská knihovna v Pardubicích další
ročník výtvarné a literární soutěže, letos pod názvem Co vypráví řeka… A už v prosinci bylo jasno.
V literární části (128 příspěvků z 31 škol) se na pomyslných
stupních vítězů umístili hned tři žáci rožmitálské základní
školy. V 1. kategorii byli na 1. místě Lukáš Jeníček a na 3.
místě Michaela Dupáková, oba z 5. A. Ve 2. kategorii získala
1. místo Kristýna Částková z 6. A. Čestné uznání obdrželi
Iveta Řezáčová z 6. B, Šimon Částka, Marek Havel a Štěpán
Kaiser z 6. A.
Ve výtvarné části (95 soutěžících z 8 škol) se ve 2. kategorii
na 2. místě umístila Ivana Schwarzová ze 7. B a na 3. místě
Monika Jarošová ze 7. A. Čestné uznání obdržela Eliška Křížková, 7. B, Zdena Vachatová, 6. B a Kateřina Drechslerová ze
7. A. Ještě úspěšnější byla 3. kategorie, kde 1. místo obsadila
Eliška Klasnová z 8. A a 3. místo získal Jaroslav Zeman z 8.
C. Čestným uznáním byly oceněny Veronika Kloučková a Kateřina Pavlišenová z 8. A, Tereza Drechslerová a Matouš Juřica z 8. C. Pardubické střípky 2019 byly pro naši školu velkým
úspěchem. Všem, kteří se pardubického klání zúčastnili, děkujeme a výhercům blahopřejeme.
Mgr. Helena Placatková

Zakončení sportovního roku 2019

V prosinci se v rožmitálské základní škole tradičně konala
Vánoční laťka. Již ve 12. ročníku spolu žáci změřili síly ve
skoku vysokém. Letošní rok se našeho klání zúčastnilo i 16
žáků ZŠ Březnice. Soutěž probíhala v přátelském duchu a v
naší velké tělocvičně fandila skoro celá škola. Krásným vyvrcholením byly skoky o první místo v kategorii starších žáků.
Náš Antonín Fejfárek bojoval s březnickým Ondrou Bartuňkem a shodně skočili 160 cm. Tonda na rozdíl od soupeře
nezaváhal na nižších výškách, a proto získal zlatou medaili.
Za zmínku také stojí vyrovnání rekordu školy mladších žákyň
Michaelou Moravcovou, která v přímém souboji s dosavadní
rekordmankou Norou Vaňkovou letos uspěla a výkonem 140
cm vyhrála. Všem skokanům bych chtěl poděkovat za výkony
a fanouškům za povzbuzování.
Mgr. Tomáš Vaněček
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Marie Trčkové v únoru
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 5. a 19. února
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

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

Domácí kompostéry
jsou stále k dispozici
Ještě jste si nepožádali o domácí kompostér v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro město Rožmitál pod Třemšínem“, podpořeného z OPŽP? Žádost si
mohou podat na podatelně Městského
úřadu Rožmitál pod Třemšínem občané
města Rožmitál p. Tř. a osad Nesvačily,
Strýčkovy, Skuhrov, Pňovice, Hutě p.
Tř., Voltuš a Zalány, kteří vlastní pozemek na území těchto obcí. Je možné podat žádosti i o další kompostér.
Připomínáme občanům, kteří již žádost podali a kompostér si ještě nepřevzali, aby tak učinili co nejdříve. (red)

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

318 665 339

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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
už jsme krásně zapluli do „kulatého“
roku 2020. Do roku, který se (dle mého
názoru) bude prezentovat vyšší kupní
silou obyvatel, ale i růstem cen prakticky všeho. Takže za vyšší nominální hodnotu v peněžence reálně asi o moc více
nenakoupíme, v porovnání s uplynulým
rokem.
Od nástupu do funkce starosty tvrdím, že obce jednou „utlučou“ náklady
na sběr a likvidaci odpadů všeho druhu a náklady na místní komunikace
a chodníky. V oblasti odpadů jsme se
tomu už velmi přiblížili. Výdaje města
na zabezpečení sběru a odstraňování
komunálního a separovaného odpadu
budou v roce 2020 o jeden milion korun
vyšší v porovnání s rokem 2016. Z roku
na rok o více než čtvrt miliónu korun,
ve čtyřletém období o milión korun vyšší
výdaje města.
Za papír a lepenky i za vytříděné plasty už nedostaneme zaplaceno, ale naopak budeme platit. Republikový systém
se zadrhl, není odbyt. Velmi výrazně
vzrostly i ceny za odstraňování pneumatik, dřevního odpadu a dalších komodit
(viz tabulka pod článkem).
Smutné je, že proděláváme i na sběru
(tj. naložení a doprava) tříděného odpadu. Výsyp a odvoz, kde je stanovena
cena za kontejner (zvon), se prodražuje
naší nedisciplinovaností. Do kontejnerů
se hází nerozebrané kartonové krabice,
nerozlámaný polystyren, nesešlápnuté
PET láhve apod.
Pak je výsledek takový, že v průměru
naplňujeme více než kubíkový kontejner
28 kg plastů anebo 37 kg papíru. To, že
nám někteří vtipálkové naváží do kontejnerů sádrokarton, také jistě nepomůže. Dobré třídění neznamená jen uložení

odpadu do správného
kontejneru, ale i využití
jeho objemu, abychom
neplatili za vývoz vzduchu. Když jsme u odpadu, musím se zmínit
o použitém oleji. Technický a potravinářský
olej, který posloužil a
dosloužil, by neměl skončit nikde jinde než ve sběrném dvoře, kde jsou na
něj nádoby. Přineste v PET láhvi či jiné
vhodné nádobě, hlavně jím nezatěžujte
přírodu, natož kanalizaci.
V roce 2019 vynaložilo město 18 mil.
Kč na výstavbu, rekonstrukce a opravy
místních komunikací a chodníků. To
je přes 13 % celkových výdajů města v
daném roce. Takové zatížení rozpočtu
je neúnosné. Když ale vezmeme v úvahu, že novým propojením vodních zdrojů „zářezů nad Zalány“ se zalánským
vodojemem a novým rozvodem vody v
Zalánech budeme muset kompletně
rekonstruovat dva kilometry krajské
komunikace, kterou vodovodní řad povede, čeká nás i v tomto roce pěkných
pár miliónů výdajů na komunikace a
chodníky.
Závěrem k rozpočtu města na tento
rok. Do roku 2019 jsme vstoupili s použitelným zůstatkem z roku 2018 ve výši
19 661 640 Kč. Přijali jsme za 133 797
552 Kč příjmů a vydali za 136 795 856
Kč výdajů. Pro rok 2020 nám tedy vstupuje do rozpočtu použitelný zůstatek z r.
2019 ve výši 16 390 716 Kč a plánované
příjmy 133 034 700 Kč. Celkové zdroje
pak reprezentují 149 425 416 Kč. Plánované výdaje zatím uvažujeme ve výši
141 575 000 Kč. Držme si palce, aby byl
rok 2020 dobrým rokem pro naše město.
Ing. Josef Vondrášek

Nárůst
za likvidaci odpadů
odpadů (firma
RUMPOLD)
Nárůst cen
zacen
likvidaci
(firma
RUMPOLD)
Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Pneumatiky
Směsi betonu, cihel
Dřevo
Asfaltové směsi
Zemina a kamení
Izolace s azbestem
Směsné stavební odpady
Odpady z lapáků písku
Papír (separ)
Plasty (separ)
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Elektroodpad

DPH %
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
15
15
15
15

Cena 2019 vč.
DPH - Kč/tunu
Příjem 700,0,3 286,424,528,1 039,387,2 497,864,923,Příjem 700,0,1 340,1 340,0,-

Cena 2020 vč.
DPH - Kč/tunu
605,2 420,5 990,452,1 839,1 125,452,2 662,934,976,605,2 420,1 402,1 402,0,-
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem

Langmajerem, Ivanou Chýlkovou, Ivou
Janžurovou a dalšími českými hereckými hvězdami. Vstupné je 130 korun.

1. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 15:00 novou českou
pohádku Zdeňka Trošky Zakleté
pírko. V pohádce si zahráli i lidé z Rožmitálu. Vstupné je 120 korun.
3. – 7. 2. V době jarních prázdnin mohou návštěvníci v Podbrdském muzeu
navštívit prodlouženou výstavu Karel
Daniel Gangloff – Český Archimédés. Vedle vynálezů a informací zde
naleznou také několik interaktivních
zastavení – skládání šindelové střechy,
lovení šindelových rybiček, poznávání
semenáčků stromů i střelbu ze šindelové kuše.
4. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne v 19:00 americký film Pod
vodou. Temnota neprozkoumaného
mořského dna není tím jediným, čeho
se musejí vědci pracující pod hladinou
oceánu v podmořské laboratoři obávat.
Vstupné je 120 korun.
6. 2. Rožmitálská knihovna zve na cestopisnou besedu s názvem Gibraltar.
Začátek je v 17:30 a vstupné je dobrovolné.
8. 2. V Rožmitále pod Třemšínem
na Malém obůru odstartuje ve 13:00
Rožmitálský cyklokros 2020. Start je
možný na jakémkoliv kole, pojede se v
kategoriích ženy, muži do 45 let, muži
nad 45 let, junioři + žáci. Pro přihlášení
a bližší info kontaktujte pořadatele na
e-mailu cyklo@gmail.com.
8. 2. SDH Starý Rožmitál zve od 20
hodin na tradiční ples. Bude se konat
ve Společenském centru v Rožmitále
pod Třemšínem. Vstupné je 100 korun,
hrát bude skupina Signál. Připravena
je bohatá tombola i půlnoční překvapení.
11. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne v 19:00 český dokument
Karel Svoboda: Šťastná léta o životě
českého hitmakera, jehož režisérem
je Svobodův syn Petr. Vstupné je 110
korun.
12. 2. V Podbrdském muzeu se uskuteční od 17:00 koncert Check Accordion Trio. Koncert pořádá ZUŠ J. J.
Ryby. Vstupné je dobrovolné.
13. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne v 9:30 pásmo pohádek Královna koloběžka, určené pro mateřské
školy a děti, které jsou doma s maminkami. Vstupné je 15 korun.
13. 2. Rožmitálská knihovna zve na
cestopisnou besedu Františka Šestáka Od Baltu k Jadranu po trase bývalé železné opony. Začátek je v 17:30
a vstupné je dobrovolné.
14. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem

Jednou ze tří velice zajímavých cestovatelských besed, které na únor
připravila
rožmitálská
knihovna,
bude už 13. února beseda známého
cestovatele Františka Šestáka (vpravo) nazvaná Od Baltu k Jadranu po
trase bývalé železné opony.
promítne od 20:00 česko-slovenský romantický film Příliš osobní známost
s Petrou Hřebíčkovou, Eliškou Balzerovou a Tatianou Dykovou v hlavních
rolích. Vstupné je 110 korun.
16. 2. V tělocvičně rožmitálské základní školy se koná sportovní dopoledne
pro školáky i dospělé. Dopoledne
sestává ze cvičení jógy a paralelního
florbalového turnaje. Již devátého ročníku florbalu se mohou účastnit holky
a kluci ve věku od 7 do 13 let. S sebou
je třeba vzít florbalku, pití, sportovní
oděv a obuv. Začátek je v 9:00 a konec
bude mezi 12. a 13. hodinou. Jóga není
věkově omezena a bude od 10 do 11
hodin. Vstup je volný. Těší se skauti z
Rožmitálu.
18. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 dokument Attila o
novodobé slovenské hvězdě MMA Attilovi Véghovi. Vstupné je 120 korun.
21. 2. Rožmitálská knihovna zve na
cestovatelskou besedu s názvem Na
motorce Nepálem. Začátek je v 17:30
a vstupné je dobrovolné.
22. 2. Sbor dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem zve od 14:00 na
dětský karneval. Vstupné je dobrovolné.
22. 2. Sbor dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem srdečně zve na
ples hasičů, který se koná od 20:00 ve
Společenském centru v Rožmitále pod
Třemšínem. K tanci a poslechu zahraje
skupina Duo ToJA Blovice. Vstupné je
100 Kč.
25. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 francouzskou romantickou komedii Tenkrát podruhé, která vypráví o tom, co by se mohlo
stát, kdybychom si mohli zopakovat ty
nejkrásnější okamžiky. Vstupné je 100
korun.
28. 2. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 novou českou
komedii Chlap na střídačku s Jiřím

29. 2. Základní umělecká škola J.
J. Ryby pořádá od 14 do 17 hodin v
rožmitálském společenském centru
dětský karneval. Hrát bude Alexandra
Šafránková a programem děti provedou
vyučující z tanečního oboru Markéta
Junková, Michala Vonešová a Alena
Králová.
7. 3. V Podbrdském muzeu proběhne
od 19:00 Zahájení muzejní sezóny
2020/2021. Návštěvníci se mohou
těšit na tradiční Swingovou kavárnu
s orchestrem For Evergreens, kávu,
čaj, pivo, víno a drobné občerstvení.
V rámci večera proběhne představení
knihy Miloslava Pešty Poštovní holub
Jizva. Vstupné je 150 korun. Předprodej vstupenek je zajištěn v Podbrdském
muzeu.
9. – 15. 3. V galerii Podbrdského
muzea mohou lidé navštívit výstavu
poštovních známek ke 45. výročí
rožmitálského klubu filatelistů.

Bubovice
8. 2. Sbor dobrovolných hasičů Bubovice zve na tradiční hasičský ples.
Bude se konat od 20:00 v Bubovické
hospůdce. K tanci a poslechu zahraje
skupina MELODYmix. Jako každý rok,
tak i letos čeká na návštěvníky bohatá
tombola. Vstupné je 100 korun.

Bezděkov p. Tř.
23. 2. Obcí Bezděkov p. Tř. projde masopustní průvod. Zahájení je v 11:00
u hasičské zbrojnice, sraz masek bude
o hodinu dříve tamtéž. Během průvodu
a po jeho skončení bude v hasičské
zbrojnici k tanci, poslechu a dobré náladě vyhrávat Toulavá kapela.

Věšín
9. 2. Sbor dobrovolných hasičů Věšín
pořádá od 14:00 ve věšínské Paňáčkovně dětský karneval.
15. 2. SDH Věšín pořádá hasičský
bál. Bude se konat od 20 hodin v
Paňáčkovně. Hraje skupina Kudrnáči, vstupné je 100 korun a připravena
bude bohatá tombola.
22. 2. Sbor dobrovolných hasičů Věšín
a TJ Sparta Věšín zvou na masopustní
průvod obcí. Začátek je ve 12 hodin.

Vranovice
22. 2. Ve Vranovicích se bude konat od
15:00 karetní turnaj. Podrobnější informace získají zájemci na tel. čísle 606
832 975.
Pokračování na straně 5
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
8. 3. Všechny ženy a dívky z Vranovic
jsou zvány na setkání u příležitosti
MDŽ od 15:00. Ženy, které se oslav zúčastní, se musejí přihlásit na e-mailové
adrese obce vranovice@tremsin.cz nebo
na telefonu 721 752 027 nejpozději do
28. února. Místo konání bude přihlášeným upřesněno.

penky v předprodeji stojí 100 korun, na
místě budou o 20 korun dražší.

Sedlice

Vševily
29. 2. Na návsi u kapličky ve Vševilech
bude v 10:45 sraz všech masek, které
se vydají na tradiční Vševilský masopust.

Hvožďany
15. 2. Ve hvožďanském kulturním
domě se bude konat od 14:00 dětský
maškarní bál. Na programu bude
dětská tombola, soutěže, živá hudba,
tanec, vyhlášení nejhezčích masek a
připraven je také dětský koutek pro

Mnoho obcí v mikroregionu se chystá
v únoru na masopustní průvod. Snímek pochází z loňského masopustu
ve Vševilech.
Foto: archiv obce

22. 2. Sbor dobrovolných hasičů Sedlice ve spolupráci s obcí Sedlice pořádá v
Hospůdce Pod Hůrkou od 14:00 dětský
karneval a od 20:00 hasičský ples. K
tanci a poslechu bude hrát kapela Náhodná hudební sešlost. Vstupné je 100
Kč, připravena bude bohatá tombola.

mrňouse a prodej občerstvení.

29. 2. Obcemi Sedlice a Hoděmyšl projde masopustní průvod. Sraz
účastníků bude ve 14:00 před hasičárnou v Hoděmyšli. Pro účastníky budou
připraveny masky v půjčovně zdarma.

22. 2. Spolek rodičů a přátel dětí při
ZŠ a MŠ Hvožďany pořádá ve hvožďanském kulturním domě od 20:30 hodin
tradiční Rodičovský ples. K tanci a
poslechu bude hrát skupina Kudrnáči,
připravena je bohatá tombola. Vstu-

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

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.

Tříkráloví koledníci pomáhali

I v letošním roce se skupinky tříkrálových koledníků vydaly vybírat finanční dary pro Charitu ČR v rámci
celorepublikové „Tříkrálové sbírky“.
Vybíralo se nejen v Rožmitále, Starém
Rožmitále, Nesvačilech a Strýčkovech,
ale i v Březnici. V roce 2020 se podařilo vybrat krásných 53 163 Kč. Z
toho v Rožmitále a Starém Rožmitále
20 262 Kč, v Nesvačilech a Strýčkovech
4 508 Kč, v Březnici 25 393 Kč +
3 000 Kč opět věnoval TJ Spartak
Rožmitál - oddíl turistiky z výtěžku Novoročního výstupu na
Třemšín. Poděkování patří všem tříkrálovým koledníkům a
vedoucím skupinek, kteří se s nadšením a odvahou pustili
do vybírání peněz na dobrou věc. Velké díky také všem dárcům, kteří třeba i drobným darem přispěli. Dále poděkování
patří také Bc. Marcele Sladké z Městského úřadu v Rožmitále,
která každoročně za městský úřad pomáhá se zapečetěním a
počítáním výnosu kasiček.
Letošními tříkrálovými koledníky byli Anežka Brotánková,
Johanka Brotánková, Barborka Bernášková, Magdalénka
Brotánková, Amálka Huttrová, Jonáš Brotánek, Matouš Juřica, David Juřica, Jan Mareš, Ondřej Mareš, Šimon Pevný,
Matouš Hrdina, Šimon Hrdina, Tadeáš Hrdina, Michaela Dupáková, Veronika Pečená, Tomáš Dreschler, H. Hochmutová,
M. Brotánková, M. Dupáková, P. Muchna ml. a M. Hochmut
ml. Vybraná částka byla odeslána na sbírkový účet Charity
ČR Praha. Ta pak přiděluje jednotlivým charitám 65 % z výtěžku sbírky, který může místní Charita použít na schválený
záměr pro rodiny, děti nebo pomoc lidem v těžké životní situaci. Dalších 35 % výtěžku použije Charita ČR na provoz různých charitních sociálních zařízení a také na sociální pomoc
potřebným lidem u nás i v zahraničí.
Víte-li ve svém okolí o někom, kdo je v těžké životní situaci a pomohl by mu finanční příspěvek z této sbírky, kontaktujte Charitu Rožmitál, paní Horníkovou na telefonním čísle
604 954 867.
Charita Rožmitál p. Tř.

Kraj navýšil prostředky
na výměnu uhelných kotlů
Termín, kdy neekologické kotle nebude již možno k vytápění využívat, se blíží. Občanům příbramského regionu, kteří
by mohli mít finanční problémy s výměnou tepelného zdroje,
Středočeský kraj v rámci dotace umožní získat na realizaci
akce zálohu, „spadají-li do věkové kategorie“ 18 až 30 let, nebo
65 let a více, popřípadě jedná-li se o osoby zdravotně postižené bez ohledu na věk. Dotace je časově a finančně omezena a
většina provozovatelů tak bude nucena výměnu kotle realizovat z vlastních prostředků. Podrobné informace lze získat na
webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje. V
případě jakýchkoliv dalších dotazů využijte e-mailové adresy
kotliky@kr-s.cz

Za rybaříky dorazili významní hosté

Rybářský kroužek ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem uspořádal před koncem loňského roku pro děti tradiční vánoční
večírek v Bowling Baru Amerika. Předat dětem dárky dorazili
i významní hosté a podporovatelé rybářské mládeže - vedoucí odboru mládeže SÚS Jiří Eichler, předseda Středočeského územního svazu Dušan Hýbner, starosta města Rožmitál
pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek nebo předseda ČRS
MO Rožmitál p. Tř. Milan Pojer. Hosté rovněž obdrželi dárky
a poděkování za podporu rybářské mládeže z rukou vedoucí
kroužku Jaroslavy Nassové.
Aleš Haluska
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2019
V roce 2019 připravilo Podbrdské muzeum celkem pět výstav a 17 větších
i menších kulturních akcí. Rok 2019
ovlivnilo v Podbrdském muzeu zejména
dvojité výročí Karla Gangloffa, léto jsme
věnovali animaci a večerníčkům a významně se obohatily zdejší sbírky.
Výstavy
Sezónu zahájila v březnu ZŠ J. J. Ryby
rozmanitou přehlídkou žákovských prací v barvách vskutku jarních. V podobném duchu pokračovala i květnová výstava ZUŠ J. J. Ryby na téma „Voda“.
Od června do září se mohli návštěvníci
přijít podívat na interaktivní výstavu
„Jak se rodí Večerníčky“ věnovanou historii a vzniku animovaného filmu i pořadu Večerníček. Od října do konce roku
opanovala galerii výstava „Karel Daniel
Gangloff – Český Archimédés“ na téma
lesnictví 19. století, představující život
a dílo tohoto originálního vynálezce,
obohacená o zcela nové objevy, zapůjčené originály i o jeden unikát – původní
stroj na výrobu šindele. Vernisáž oživili
svým koncertem hráč na pilu Petr Dopita a Podbrdští trubači.
Dílny
Tento rok se také uskutečnily dvě tvořivé dílny. První z nich, jarní, probíhala
týden v březnu a týden v dubnu. Návštěvníci zde mohli sledovat růst jarních
rostlinek a klíčení semen v průhledných
sklenicích, hrát si s vodou a práškovými
barvami nebo vyrábět papírové ozdoby,
záložky či krabičky. Podzimní dílna navazovala na aktuální výstavu. Jak už
sám název „Poznej šindel!“ napovídá, týkaly se právě hrátek s šindelem. Kromě
ukázky výroby šindele se zde pokládala
šindelová střecha, ze stejného materiálu se vyráběly kuše, které si účastníci
mohli po vyzkoušení odnést s sebou
domů.
Přednášky
Podbrdské muzeum připravilo též
dvě přednášky spojené s promítáním
a drobným občerstvením. První z nich
byla březnová diskuze na téma pomístních jmen, jež představila výsledky bádání z předchozího roku a doplnilo ji
promítání fotografií Rožmitála a okolí z
ošetřených skleněných destiček ze sbírek muzea. Druhá přednáška se týkala šindelky (stroje na výrobu šindele) a

jejího vývoje a přednesl ji kurátor Mgr.
Rudolf Šimek.
Programy pro školy
V rámci spolupráce se školami se
žáci na jaře zúčastnili dvou soutěží: literární soutěže Můj Rožmitál na téma
„V přírodě“, a výtvarné, kde děti či žáci
škol tvořili „Vynález pro královnu“ a jejíž výsledky vyhlásila na Slavnosti sama
královna Johanka. Účastnilo se přes 30
vynálezů za použití všemožných technik i matriálů. Kromě tradičních celoročních programů o řemeslech a J. J.
Rybovi přibyly na podzim ještě tři nové
– Gangloff – lesmistr a vynálezce, seznamující děti s dílem této osobnosti, péčí o
les i životem stromů, a před Vánoci ještě
Advent, který představil lidové zvyky tohoto předvánočního období, jakož i čtyři
hlavní světce s nimi spojené. Posledním
programem byly Vánoce s podrobným
objasněním vánočního příběhu. Programy, v nichž pracujeme s prvky dramatické výchovy, připravujeme ve spolupráci
s Knihovnou Manželů Tomanových zastoupenou Mgr. Danou Súlovcovou.
Kulturní akce
První kulturní akcí tohoto roku bylo
březnové Zahájení sezóny, tentokrát ve
francouzském stylu 19. stol., s kávou
a palačinkami, hudbu zajistila kapela
French Touch. V dubnu následoval Velikonoční jarmark. Koncem dubna se v
galerii uskutečnil zahajovací koncert 3.
ročníku Festivalu J. J. Ryby prezentující díla skladatelů Ryby a Schuberta. Po
stopách K. D. Gangloffa jsme se vydali
v květnu na komentovanou vycházku
městem a okolím, doprovázenou divadelními prvky, prohlídkou interiéru
zámku či uctěním lesmistrovy památky u hrobu za doprovodu Podbrdských
trubačů. Červnovou Slavnost královny
Johanky s podnázvem „Bitva o korunu“ zpestřili tentokrát svým uměním
dělostřelci. Dalším lákadlem bylo zpřístupnění rožmitálského zámku – hry na
nádvoří, výstava v interiéru i prohlídka
věže. Za pestrý program děkujeme všem
našim spolupracovníkům a sponzorům!
V srpnu se slavilo 120 let místní dráhy.
Akci provázela přehlídka historických
i hasičských vozidel a techniky, tematická výstava o historii místní železnice,
občerstvení, hudební vystoupení, aktivi-

V muzeu se bude konat
12. února od 17:00 koncert
Check Accordion Trio.
Koncert pořádá ZUŠ J. J. Ryby.
Vstupné je dobrovolné.

Výstava Karel Daniel Gangloff
– Český Archimédés

***
Od 9. do 15. března bude
v galerii Podbrdského muzea

Výstava poštovních známek
ke 45. výročí rožmitálského
klubu filatelistů.

PRODLOUŽENA

do pátku 7. února.
Přijďte se o jarních prázdninách
podívat na originál Gangloffovy
šindelky, zkusit si poskládat
šindelovou střechu nebo si vystřelit
ze šindelové kuše!
Otevírací doba
po – pá 9 – 12 a 13 – 16 hodin.

ty pro děti, prodej suvenýrů a jízda historickým vlakem. Zářijová muzejní noc
nabídla tvorbu vlastního animovaného
filmu, občerstvení a tradiční nocleh v
muzeu. Na vycházku ke Gangloffovu
náhonu, spojenou s výkladem autora
výstavy a vedoucího Lesní správy Nepomuk, jsme se vydali v listopadu. Koncem
měsíce zahájil adventní období Vánoční
jarmark se širokou nabídkou výrobků.
Ten doplnilo tradiční vystoupení žáků
ZŠ zakončené zvonkovým průvodem a
rozsvícením vánočního stromu. V prosinci následovala charitativní akce „Kramárna“. Výtěžek z prodeje (přes 11 800
Kč) šel na podporu „Člověka v tísni“. Po
vánočních svátcích se na „Podvečeru u
Gangloffů“ sešli ctitelé pana lesmistra,
aby tímto divadelně degustačním programem završili celý muzejní rok.
Sbírky Podbrdského muzea
Do sbírek muzea přibylo v tomto roce
několik zajímavých předmětů. Z drobných sošek můžeme uvést tři zalánské
madony - z toho dvě netypické, jednu
sošku Jana Nepomuckého a poměrně
vzácnou šastínskou pietu. Dále jsme
získali dva obrazy místního umělce
Josefa Farského, místní kolovrátek a
fotoalbum rožmitálské pily Kozák. Největším přírůstkem byla Gangloffova šindelka – stroj na výrobu šindele. Pan Lubomír Procházka daroval muzeu litinový
erb pražských arcibiskupů, zachráněný
při vyklízení zámku. Bylo třeba ošetřit a
zakonzervovat jeho dřevěný rám, o litinovou část se postarala konzervátorská
firma Korchem. Za pomoci odborníků i
praktikantů se podařilo očistit a správně uskladnit celé fotografické dílo rožmitálského lékaře A. Růžičky na skleněných destičkách, v následujících letech
zbývá zpracovat ještě soubory dalších
dvou autorů.
Děkujeme všem svým návštěvníkům,
kolegům a přátelům za přízeň a podporu v minulém roce a za mnoho krásných
zážitků. Těšíme se na spolupráci a na
setkávání s vámi i v roce 2020. Muzejní
sezónu zahájíme v sobotu 7. března tradiční Swingovou kavárnou, na kterou
vás tímto srdečně zveme!
(pm)

UPOZORNĚNÍ

Velikonoční jarmark
v areálu Podbrdského muzea
se letos uskuteční v sobotu
4. dubna od 10 do 16 hodin.
Program obohatí vystoupení žáků
ZUŠ J. J. Ryby na téma
lidových tradic.
Zájemci o prodej na jarmarku se
mohou hlásit na tel. 311 249 261
nebo přímo v Podbrdském muzeu.
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Vánoční podvečer u Gangloffů

V sobotu 28. prosince se v Podbrdském muzeu
uskutečnil degustačně-divadelní
program Vánoční
podvečer u Gangloffů. Na programu
byla ochutnávka
jídel připravených
dle receptů z rožmitálské zámecké
kuchařky z roku
1852 a divadelní výstupy ze života rožmitálského lesmistra a
vynálezce.
Účastníci byli uvítáni ve vstupní hale předkrmem – Salmovými topinkami. Poté prošli výstavou a zároveň celým životem Karla Gangloffa pomocí několika divadelních zastavení,
jež připravili pracovníci Podbrdského muzea pod vedením divadelnice a improvizátorky Jany Machalíkové. Diváci poznali
Gangloffovy sourozence, ocitli se na průmyslové výstavě při
předvedení šindelky, zastihli Karla Gangloffa na konzultaci u
lékaře a byli svědky i jeho setkání s budoucí manželkou Františkou a jejím bratrem.
Následovalo pohoštění ve stylu 19. století – vývar s knedlíčky z vepřového mozku, masové koule na štýrský způsob se
šunkovými brambory a jako dezert mandlový nákyp se šodó.
K jídlu se podávalo víno, káva a čaj. Večera se zúčastnilo na
30 hostů z blízka i z dálky. Těší nás, že se s námi zapojili do tohoto experimentu.
(pm)
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Slavná výročí
Ervína Benešová-Brokešová
Dne 27. ledna 2020 uplynulo 120 let od narození této slavné
houslové virtuosky. Hudbu studovala u těch největších mistrů, koncertovat začala již v 17 letech. Při své hře okouzlovala nejen lahodnými tóny a dokonalou technikou, ale i svým
zjevem a vystupováním. Sochař Ladislav Šaloun jí tehdy věnoval sochu dívky s houslemi. Ve 20. letech 20. století hrála s Václavem Talichem a Českou filharmonií, s berlínskými,
vídeňskými, sarajevskými a varšavskými symfoniky. Hostovala v Itálii, Polsku, Rakousku, Německu, Jugoslávii, Litvě,
Estonsku a na Slovensku. Natáčela také pro Československý
rozhlas. Zemřela 19. října 1987 v Rožmitále pod Třemšínem.
Slavnou houslistku si připomeneme v květnu již tradiční
jarní procházkou po Rožmitále a okolí s Podbrdským muzeem, kterou věnujeme každý rok některé z významných osobností našeho města.

Bohuslav Bisinger

V neděli 19. ledna oslavil své krásné 90. narozeniny pan Bohuslav Bisinger, výtvarník a spisovatel, který se svému koníčku začal naplno věnovat až po odchodu do penze roku 1990.
Kromě nesčetných replik obrazů starých mistrů, užité grafiky,
drobných plastik a sochařských děl vytvořil i několik olejomaleb pro Podbrdské muzeum na historická témata týkající se
našeho města.
Podbrdské muzeum za tyto dary panu Bisingerovi srdečně
děkuje a přeje mu do dalších let pevné zdraví a spoustu dalších krásných výtvarných počinů!

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Česko-španělský program
partnerství ekoškol

V rámci česko-španělského programu partnerství ekoškol, organizovaného vzdělávacím centrem Tereza, byla naše škola
vybrána do užšího výběru 20 škol v ČR (MŠ, ZŠ, SŠ), kterým
byla přidělena španělská partnerská škola. Naší partnerskou
školou se tak od letošního roku 2020 oficiálně stává španělská škola CEIP Teresa Berganza, která sídlí v městě Boadilla
del Monte nedaleko Madridu, hlavního města Španělska.
Žáci naší školy tak budou mít možnost seznámit se například s tím, jak funguje program Ekoškola ve Španělsku, popřípadě jaké problémy řeší španělské ekotýmy ve svém městě
a na své škole, nebo jak probíhá výuka environmentální výchovy na škole.
Těšíme se na spolupráci se španělskou školou a věříme, že
se nám povede navázat nová přátelství, která nebudou omezována ani časem a ani prostorem. Mgr. František Matějka,
koordinátor environmentální výchovy ZŠ Jakuba Jana Ryby

Rožmitálské ekospojky v ZOO Praha
Dne 18. prosince 2019 se rožmitálské ekospojky a výherci
školní soutěže ve sběru vydali v rámci Dne dětských sponzorů
na celodenní výlet do pražské ZOO. Na místě někteří členové
natáčeli Ekofilm. Kromě jiných zvířat jsme viděli také levharta
obláčkového, kterého naše škola dlouhodobě podporuje. Též
jsme měli možnost podívat se na lachtaní show a našeho oblíbeného lachtana Melouna. Celý výlet se vydařil, ten den se
na nás usmálo hezké počasí, nikdo neskončil jako potrava pro
šelmy, nezaplaval si s ledními medvědy ani nezůstal v zajetí
opic. Zkrátka vrátili jsme se všichni a těšíme se na další návštěvu.
Hana Littová, členka ekospojek

Akce plánované na únor
q.3. – 9. února - jarní prázdniny
q.11. února - zahájení plaveckého výcviku (3. ročník)
q.13. února - Valentýnská diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku (ve SC od 17.00 do 20.00)
q.15. – 22. února - lyžařský výcvik žáků 7. ročníku
q.17. února - Čechova stodola „Masopust“ (3. ročník)
q.18. února - Čechova stodola „Masopust“ (2. ročník)
q.26. února - Regionální konference žákovských
parlamentů v Březnici (ŽP)
q.Návštěva knihovny - „Kouzelné město Rožmitál“ (4. B),
„Draka je třeba pozdravit“ (7. ročník), „Kdo jsem já – Karel
Jaromír Erben“ (6. ročník), „Netiketa – Dobré mravy
na internetu“ (7. ročník)
Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Škola/Fotogalerie

Logické hry na gymnáziu v Příbrami
Letos poprvé se naši
žáci z osmých a devátých tříd zúčastnili
logických her na Gymnáziu pod Svatou Horou a nevedli si vůbec
špatně. Skupina pěti
žáků z 9. ročníků, jmenovitě Kristýna Kropáčková, Matylda Peštová, Matěj Belka, Martin Havel a Martin Mareš obsadila krásné druhé místo. Žáci z
osmých ročníků tak úspěšní nebyli, ale přesto bych chtěla
všem moc poděkovat za účast a pogratulovat mým „Ptáčkům“.
Mgr. Oldřiška Ptáčková
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Poděkování

Vzpomínky
Odešla po cestě, po níž jde
každý sám. Jen dveře vzpomínkám nechala dokořán.
Letošního 26. února uplyne 10 let od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní
Jarmila Bajerová z Rožmitálu. Vzpomínají manžel Zdeněk a děti Alena a Zdeněk s rodinami.
rrrr
Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj
svit, dokud nás paměť nezradí, budeš v
ní věčně žít. Tisíce dalších hvězd, co na
obloze jsou, ať svítí Ti na cestu dalekou.
Dne 25. února 2020 uplyne 12 let, kdy
nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní Marie
Dubská z Hoděmyšle. Stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami.
rrrr
Čas plyne, ale vzpomínky
zůstávají. Dne 11. února
2020 uplynou čtyři smutné roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
František Bartoš z Koupě. S láskou
stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
rrrr
Dne 1. února uplyne deset let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan
František Čípel z Rožmitálu pod Třemšínem. S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená rodina.
rrrr
Loučení žádné, nezbyl čas,
jen velkou bolest jsi zanechal v nás. Vzpomínky v
srdcích však stále máme
a všichni na Tebe s láskou
vzpomínáme. Dne 6. února to bude šest let, co tu s námi není
pan Vlastimil Tesař z Roželova. Všichni, kteří jste ho měli rádi, vzpomeňte s
námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
rrrr
Dne 11. února 2020 uplyne pět let
od úmrtí naší maminky, paní Marie
Majerové z Věšína. Stále vzpomíná celá
rodina.

Měla jsi ráda všechny kolem sebe, tolik jsi chtěla žít,
srdce se Ti zastavilo a ty
jsi musela bez slůvka rozloučení navždy odejít. Dne
2. února 2020 uplyne šest
smutných let, kdy nás navždy opustila maminka a babička, paní Marie
Balková z Hlubyně. S láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Dcery
Dana, Maruš a Stáňa s rodinami.
rrrr
Dne 23. února uplyne jeden smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan
František Kulovaný ze
Starého Rožmitálu. Vzpomíná rodina.
rrrr
Dne 11. února 2020 uplyne jeden rok od
chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek a
dědeček, pan Eduard Květoň z Bezděkova p. Tř. Děkujeme všem, kdo jste ho
měli rádi, za tichou vzpomínku. S láskou
vzpomíná manželka, děti a vnoučata.
rrrr
Únor je měsíc,
kdy nás opustili
oba naši rodiče.
Dne 24. února
před deseti lety
maminka, paní
Jiřina Pecharová a o pět let později, 18.
února, tatínek, pan Jiří Pechar. Vzpomeňte s námi. Děti s rodinami
rrrr
Dne 27. února tomu bude již
sedm let, kdy nás ve svých
91 letech opustil náš otec,
dědeček a dobrý člověk, pan
Jaroslav Vavřínek ze Starého Rožmitálu. Pokud jste
jej znali, věnujte mu, prosíme, alespoň
tichou vzpomínku. Děkují vám dcera,
zeť a vnoučata.
rrrr
Na krátké procházky chodili jsme společně, na dalekou cestu vydal ses Ty
sám. Dne 21. února 2020 uplynou tři
smutné roky, co nás po těžké nemoci
opustil pan Zdeněk Vávrovský z Rožmitálu pod Třemšínem. Stále vzpomínají
manželka Jiřina a děti David a Ivetka.

S Rožmitálskou Venkovankou do Nýřan
Dechovková abeceda v Nýřanech - to je název akce, která proběhne v sobotu 21.
března 2020 od 17 hodin ve Společenském a kulturním centru Nýřany. Tentokrát
pro dobrou náladu všech bude hrát dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka.
Fanclub Rožmitálské Venkovanky pořádá zájezd a zájemci se mohou hlásit do 10.
března 2020 na telefonním čísle Jana Uhlíře – 724 078 562. Podrobnosti najdete
na webu www.venkovanka.eu.

Návštěva našeho muzea
V polovině adventní doby jsem vyšla do
Podbrdského muzea v Rožmitále, abych
se podívala, jaký program tu připravili
na předvánoční čas. Po domluvě jsem se
zúčastnila jedné z mnoha prezentací adventního programu pro školy. Byla jsem
velmi mile překvapena, jak se tohoto
úkolu zaměstnanci muzea a knihovny
zhostili, co všechno se děti dozvěděly o
svatých, kteří patří do adventu a o křesťanských Vánocích. Velmi mě to potěšilo a chci jim za to upřímně poděkovat.
Helena Hochmutová

Finanční dar pro Charitu
I letos bychom chtěli velice poděkovat
TJ Spartak Rožmitál - oddílu turistiky,
který opět přispěl do Tříkrálové sbírky
pro Charitu finančním darem 3 000 Kč z
výtěžku Novoročního výstupu na Třemšín.
Charita Rožmitál p. Tř.

Řekli si své
„ano“
17. ledna 2020
obřadní síň MěÚ Rožmitál p. Tř.
Petr Hurecký, Příbram a
Taanitawn Nantageat, Thajsko

Knihovna Voltuš
bude otevřena

13. a 27. února
od 14 do 16 hodin
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

Souhrn počasí je již
na webu města

Roční souhrn počasí za minulý rok, pečlivě vypracovaný správcem rožmitálské
meteorologické stanice Hubertem Hoyerem, je již nyní na webu města pod záložkou O počasí ve městě.
(red)

Důchodci se v klubu
scházejí každé úterý
Klub důchodců v Rožmitále pod Třemšínem zve seniory do svého klubu, který
se nalézá ve dvoře městského úřadu za
kadeřnicemi. Scházíme se každé úterý v
době od 13 do 16 hodin. Máme k dispozici společenské hry a karty, vaříme si
kávu, a kdo chce, tak může háčkovat,
plést i vyšívat. Přijďte, rádi vás uvidíme. Návštěva klubu důchodců je zdarma.
Klub důchodců
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Blahopřání
Před 60 lety
dne 6. února 1960
si své „ano“ řekli
Edita a Zdeněk Pazderníkovi
z Vranovic.
Tak jako k zimě patří sníh,
tak jako k moři pěna,
jak ke štěstí patří smích,
tak k muži patří žena.
Tak jako k nebi patří mrak
a usmíření k zlobě,
jak k srdci láska,
tak patříte vy dva k sobě.
Hodně zdraví, štěstí, lásky
a společných kroků na další cestě
životem vám přejí
Jarka, Zdeněk + Lenka,
Dan, Filip + Marcela,
Ondra, Edita + Miki,
Vítek + Jana a pravnučka Nelinka

Dne 6. ledna 2020 oslavila krásné
85. narozeniny
paní
Jarmila Dražanová
roz. Romová, rodačka
ze Zalán (u Kraslů).
Vše nejlepší, mnoho štěstí
a především zdraví, rodinné pohody
a klidu přejí dcera Jana
s manželem a vnučky Jana
a Martina s rodinami.

Z věže se po letech
ozvalo troubení

Tento měsíc se dožívá pan
Josef Hořejší
požehnaného věku
90 let.
Děkujeme Bohu za jeho život,
za výchovu, za životní zásady,
které zastává a vždy předával svým
příkladem. Do dalších let přejeme
trpělivost překonávat obtíže stáří,
zdraví a hojnost Božího
požehnání.
Všichni Hořejší, Hochmutovi
a Šmolíkovi
Dne 18. února 2020
oslaví významné životní
jubileum pan Josef
Hořejší, esperantista,
skaut, hluboce věřící,
laskavý a hodný člověk.
Vše nejlepší do dalších let mu přejí
jeho přátelé Věra a Karel Siglerovi.

Dne 26. ledna oslavil
80. narozeniny
pan
Miroslav Polák
z Věšína.
Do dalších let hodně zdraví
a pohody přejí manželka Božena,
děti Miroslav a Alena s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

Miroslav Donutil
v Rožmitále p. Tř.

Rožmitálský
cyklokros 2020
sobota 8. února 2020
Rožmitál pod Třemšínem
Malý obůr (za sádky)
Start: 13:00
Trať 12 km (8 okruhů),
Junioři + žáci – 3 okruhy
Start možný na jakémkoliv kole!
Startovné: Dospělí 70 Kč,
Junioři + žáci neplatí
Pro přihlášení a bližší info k akci –
e-mail: cyklo.rozmital@gmail.com
Kategorie:
Ženy
Muži do 45 let
Muži nad 45 let
Junioři + žáci

Na webu města byly
zveřejněny nové ceníky
Na oficiálních webových stránkách
města Rožmitál pod Třemšínem v sekci Technické služby je zveřejněn nový,
aktuální ceník dopravy a prací Technických služeb Rožmitál pod Třemšínem a
také ceník materiálu. V sekci Nakládání
s odpady je vyvěšen nový ceník sběrného dvora odpadů.
(red)

Spolek Rosenthal hledá
naléhavě nový sklad
Jsme trochu v bryndě – náš pronájem v
kasárnách byl náhle ukončen. Do konce
června tak musíme najít nový prostor,
kam všechna ta kopí, štíty a vlajky z
naší desetileté činnosti složíme.
Poptáváme skladovací prostor o 200
m2 s elektřinou a vodou v okolí Rožmitálu. Pokud byste o vhodném místě věděli,
prosím, ozvěte se nám na tel. 605 266
701, nebo mail witasfilipovsky@gmail.
com. Budeme vděční za vaši nabídku,
můžete tak významně napomoci v chodu našeho spolku.
Rosenthal, z. s.

Vyšla nová kniha
místního autora

Vánoční troubení se po mnoha letech
rozeznělo 22. prosince z věže rožmitálského zámku. Příjemnou akci, při které
vystoupili Podbrdští trubači a žáci Základní umělecké školy J. J. Ryby, uspořádal spolek Rožmitálský zámek s dalšími přáteli.
Jindřich Jirásek

Herec, bavič, vypravěč a mimo jiné také
zpěvák Miroslav Donutil vystoupil 20.
ledna v rožmitálském společenském
centru se svojí show Cestou necestou.
Veselých historek z cest, ze života i hereckého života má na stovky a lidé v zaplněném sále se skvěle bavili.
(red)

Poštovní holub Jizva od Miloslava
Pešty je formálně kniha pro mládež
ve věku 12 – 14 let, spíše je to však
čtení pro celou rodinu – napínavé,
dojemné, čtivé. Vzbudí zájem o chovatelskou problematiku a o přírodu
vůbec, zároveň potěší čtenáře krásných příběhů. Děj se podle několika
zmínek i jedné ilustrace odehrává v
našem městě, není to však to nejdůležitější. Kniha je k dostání na náměstí u paní Pazderníkové.
(mp)
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
Akce pro děti v dětském oddělení knihovny
q Človíčku, nezlob se 3. – 5. 2. odpoledne - O jarních prázdninách budou v
dětském oddělení knihovny připraveny
pro děti společenské hry, kvízy, doplňovačky, hádanky, omalovánky… Kdo
bude chtít, může si vybrat z nabídky
společenských her – Človíčku, nezlob
se, Pexetrio, Moje první Česko, Večerníček, Příroda v kostce, Nezlob se T- Rexi,
Blábol a další. Síly si můžete změřit s
kamarády či s rodinnými příslušníky.
Na vítěze čeká drobná odměna.
q Svatý Valentýn 10. – 12. 2. odpoledne - Víte, kdo to byl svatý Valentýn? Kdy žil, jaké pověry a praktiky se
váží k tomuto svátku? Vše se dozvíte
v knihovně. Kdo bude chtít, může si
vyrobit vlastní valentýnku a zahrát si
lidové hry.
q Draka je třeba pozdravit aneb o
etiketě 17. – 19. 2. odpoledne - Víte,
proč je lepší draka pozdravit, jak se
správně chovat, jaká jsou kouzelná
slovíčka, jak správně stolovat, nebo co
je to ohleduplnost? Formou hry se vše
dozvíte.
q Masopust 24. – 26. 2. odpoledne Masopust začíná po 6. lednu a končívá
v úterý před Popeleční středou. Víte,
jak se nazývají masopustní dny, jaké
jsou zvyky a tradice? Které masky jsou

nejznámější? Vše se dozvíte v knihovně, kde budou do Popeleční středy připraveny lidové hry a výtvarná dílna.
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
28. února. Vyhlášení vítězů proběhne
začátkem března.

Virtuální univerzita
třetího věku

Další cestopisné besedy

q

q

q

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

Pro školy:

q

q

Začátkem února začne jarní kurz Virtuální univerzity 3. věku. Pro zájemce je
připraven nový kurz na téma: Leonardo
da Vinci (1452-1519): renesanční uomo
universale. Kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři,
architektu a vynálezci. O tom, že jeho
talent byl skutečně všestranný, se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které
jsou věnovány jednotlivým etapám jeho
života a tvorby. Pro velký zájem posluchačů bude otevřen pouze tento kurz ve
dvou termínech. První termín začíná ve
čtvrtek 6. 2. v 10 hodin. Druhý termín
začíná ve čtvrtek 13. 2. v 10 hodin. Máte-li zájem rozšířit své vědomosti, jste
srdečně zváni. Přihlášku a další podrobnější informace vám poskytneme v infocentru.
Hana Převrátilová
Knižní novinky najdete na
www.tremsinsko.cz - knihovna
- knižní novinky
Provozní dobu a kontakty najdete
na www.tremsinsko.cz

q Draka je třeba pozdravit – pro
7. ročník ZŠ
q Poznáváme lidské tělo aneb jak
bacit bacila – pro družinu ZŠ
q Zvířátka v ZOO – pro družinu
Speciální základní školy
q Masopust – pro MŠ
q Kouzelné město Rožmitál – pro
4. ročník ZŠ
q Kdo jsem já – K. J. Erben – pro
6. ročník ZŠ
q

q

q

q
q

q

GIBRALTAR

Ve čtvrtek 6. února od 17.30 nás k výletu zve Gibraltar. Gibraltar, jeden z Herkulových sloupů označujících pro Řeky
a Římany konec světa, má za sebou pohnutou historii. Nenechte si ujít zajímavé vyprávění a spoustu fotografií.

OD BALTU K JADRANU

Ve čtvrtek 13. února od 17.30 se s námi
a známým cyklocestovatelem Františkem Šestákem můžete vydat po stopách
bývalé železné opony od Baltu k Jadranu, což je nejen název besedy, ale také
knihy, kterou František Šesták o své
cestě napsal.

NA MOTORCE NEPÁLEM

Do Nepálu se vydáme tentokrát v pátek
21. února od 17.30. Dva nezlomní muži,
dvě jejich lepší polovičky, tři týdny dovolené a 1 200 km v sedle dvou rozhrkaných motocyklů. Jak si na místě obstarat motorku, kolik toho Royal Enfield
350 uveze, jak se na něm jezdí v páru,
co se dá za tři neděle stihnout, co za to
stojí a na kolik taková sranda vyjde? O
své pocity a nabyté zkušenosti z cesty
Nepálem se s vámi podělí motocestovatel František Nykl.
Petr Jarosil

Stručné ohlédnutí
za rokem 2019
V roce 2019 byl stav knihovního fondu
v rožmitálské Knihovně manželů Tomanových celkem 29 151 knihovních jednotek, z toho šest elektronických dokumentů, 34 AV médií, 37 společenských
her. Počet odebíraných exemplářů periodik byl 45, z toho šest brožur.
Počet registrovaných čtenářů byl o 18
čtenářů vyšší než v roce 2018, celkem
tedy 652. Počet návštěvníků knihovny
se opět zvýšil o 71 osob, celkem tedy
7 516 návštěvníků. Počet výpůjček byl
24 168. O letních prázdninách byla
provedena revize knihovního fondu jak
obecních knihoven v mikroregionu, tak
i rožmitálské knihovny.
Turistické informační centrum navštívilo v uplynulém roce celkem 6 850
osob. Služeb (kopírování, tisk, laminování, scan, fax) využilo celkem 1 559
osob. Celkový počet návštěvníků TIC
stoupl o 842 lidí. Veřejný internet využilo celkem 928 osob.
V odpoledních a večerních hodinách
probíhaly jazykové kurzy, semináře,
cestopisné besedy, přednášky, vzdělávací programy pro školy a další vzdělávací akce. V loňském roce se uskutečnilo 232 kulturních akcí, které navštívilo
921 osob. Vzdělávací akce, celkem 260,
navštívilo 3 668 osob.
V roce 2019 plnila Knihovna manželů
Tomanových střediskovou funkci pro 15
obecních knihoven (Bezděkov, Buková,
Bubovice, Věšín, Vranovice, Hvožďany,
Chrást, Vševily, Pňovice, Hutě p. Tř.,
Voltuš, Strýčkovy, Koupě, Drahenice a
Hudčice) na základě smlouvy o bezplatném poskytování regionálních funkcí
mezi Městem Rožmitál pod Třemšínem a
konkrétní obcí. Pro tyto obecní knihovny bylo připraveno a rozvezeno 73 souborů, tj. 3 646 svazků knih.
Od roku 2012 pořádáme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v
Praze Virtuální univerzitu třetího věku,
která je určena pro zájemce v důchodovém věku. V roce 2019 probíhaly dva
semestry. V jarním semestru byly otevřeny dva kurzy – Klenoty barokního
sochařství a Dějiny oděvní kultury III. V
podzimním semestru byly otevřeny také
dva kurzy – Křesťanská ikonografie a
hagiografie a Evropské kulturní hodnoty. Do jarního semestru se přihlásilo a
pravidelně chodilo 41 osob, stejně tak do
podzimního semestru. VU3V v loňském
roce navštěvovalo celkem 82 osob.
Centrum
celoživotního
vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových navštívilo v roce 2019 celkem
21 442 osob, to je o 905 návštěvníků
více než v roce 2018.
Dana Súlovcová

Třemšínské listy - únor 2020

11

V Rožmitále pod Třemšínem Skatepark reprezentoval Rožmitál
v soutěži Komunální projekt roku
se konal 19. městský ples
V Rožmitále pod Třemšínem
se konal v pátek 10. ledna už
19. městský ples. K tanci a poslechu hrál v první části swingový orchestr For Evergreens
ze Základní umělecké školy
Jakuba Jana Ryby s dirigentem Adamem Tomáškem a své
umění představila také děvčata
z tanečního oboru Báry Zaciosové ze Základní umělecké školy J. J. Ryby. Po swingovém
orchestru hrál k tanci a poslechu už tradičně Robert Jíša
Band. Návštěvníci plesu mohli obdivovat také dvě předtančení v podání Tanečního klubu Dohnal Dancing. Na plesu
nechyběla ani bohatá tombola.
Velké poděkování za sponzorování plesu a tomboly zaslouží Město Rožmitál pod Třemšínem a také tito podnikatelé a
firmy: 1. SČV a. s., Autobusová doprava František Brda, Bohumil Tomek, ČEZ a. s., ECOMPRO Leoš Prokopec, Elektro
Liška, Helena Búryová – pojišťovací makléřka, Ing. Miroslav
Sládek, Ing. Zdeněk Bláha, Ing. Zdeněk Havel – Having servis, Jan Kříž, Josef Zemek, KAISER s. r. o., Klub vojenské
techniky Západní pobřeží, KUNST s. r. o., Linhart spol. s. r.
o., Living in green s. r. o., Luboš Rom, Martin Bártl, Mikeš
CZ s. r. o., MINOS CB – Ing. Michal Novák, Pavel Junek, Petra Morová, PT COMPUTERS – Petr Pazderník, Radek Šimsa –
služby mechanizace zemní práce, Radioservis Jakub Štefan,
Restaurace Romance, RIOS Příbram s. r. o., Roman Veselý
– Kompresory + Čalounictví, STALER spol. s r. o., STAMONT
Vladimír Kolář, Stavební společnost Svoboda, Studio Zdravý
Styl Příbram, SUNNYMONT s. r. o., TOI-TOI sanitární systémy, Tomáš Volhein, ZEMAN maso-uzeniny a. s. – prodejna
Rožmitál p. Tř. a Zemědělské družstvo Pňovice.
(fž)

Město Rožmitál pod Třemšínem se dobře umístilo a výborně
prezentovalo v soutěži Komunální projekt roku 2019 v kategorii Sport a veřejné zdraví s projektem rožmitálského skateparku. Soutěž proběhla pod záštitou ministryně pro místní
rozvoj Kláry Dostálové. Skateparku a bohatým možnostem
pro sportovní vyžití v Rožmitále pod Třemšínem byl dokonce
věnován článek v lednovém čísle časopisu Moderní obec, jehož vydavatelství je vyhlašovatelem soutěže. „Nový skatepark
byl v Rožmitále pod Třemšínem dokončen vloni na jaře. Od
té doby je park plně využívaný a významně přispěl k prevenci sociálně patologických jevů mládeže, takže jeho význam je
vpravdě společenský. Vznikl na základě společenské poptávky
příslušníků mladé generace a denně zde sportují desítky vyznavačů adrenalinových sportů. Celkové náklady na projekt
ve výši 1,6 milionu korun byly hrazeny z rozpočtu města, kdy
polovinu nákladů tvořily stavební práce realizované místními
firmami,“ píše se mimo jiné v uvedeném článku.
(fž)

SLOVÍČKO KNĚZE

Církev nikdy nebude tak
lákavá jako Bůh sám

Východiskem všech snah o živější církev, která by byla schopna lépe oslovit lidi, není pohled na církev samotnou se všemi
jejími strukturami a úřady, akcemi a prohlášeními, strategiemi a metodami, nýbrž pohled na Boha, jak nám jej umožnil
Ježíš. My sami jakožto společenství hříšných lidí se pro svět
nestaneme nikdy tak zajímavými, přesvědčivými a lákavými,
aby celý svět zvolal: „Nyní jsme nalezli to, co jsme hledali!“
Jakkoli může být střízlivé plánování a promýšlení strategií
v církvi důležité (např. vzhledem k nutné reformě struktur,
pastoračním plánům, zlepšení image církve vůči veřejnosti
apod.), v tom nejpodstatnějším nám to samo o sobě pokročit
dál nepomůže. Prvotním je spíše to, co jednou hezky formuloval biskup Walter Kasper: „Je třeba, abychom sami nechali
znovu vzájemně prostoupit Boha a náš všední život.“ Při tom
zde nejde o nějaké abstraktní uvažování o Bohu, není zde
myšleno nějaké čistě náš rozum zasahující poukazování na
jeho existenci. Naše církev musí být průvodkyní při hledání tajemství lidského života, aby právě tam pomáhala lidem
nalézat Boží stopy. Středověká mystika mluvila o nalézání
Boha ve všech věcech. V tom se musíme stát mistry, „mistry
života“, jak říká mistr Eckhard. (Z publikace Pastýřská služba učedníků nebeského království, kterou vydalo Pastorační
středisko)
Jeden kněz, velký kritik svatého patera Pia, mu řekl, že církev takového člověka nepotřebuje. Pater Pio mu s pokorou
odpověděl, že ale on potřebuje církev. Ano, k Bohu nevede
žádná individuální cesta, protože mimo církev není spásy. A
každý ve své svobodě může najít v živém společenství církve
(farnosti) cestu k živému Bohu: bohoslužby, adorace, výuka
náboženství ve škole, farní společenství, farní kavárna, setkávání mladých, služba nemocným a starým, umírajícím... To
vše a mnohem víc je církev. Proto ji mám rád. Uprostřed s Ježíšem, Pramenem Života.
Pater Petr

Malí rybáři si zkoušeli první pomoc
Při jednom z minulých pátečních odpolední se děti z rožmitálského rybářského kroužku setkaly se dvěma zajímavými
hosty – vojenskými záchranáři Lukášem a Michalem. Ti si
s dětmi povídali o první pomoci a výklad střídaly praktické
ukázky. Děti předvedly skvělé znalosti a dostaly od vojáků
pochvalu.
Jaroslava Nassová
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Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rožmitál p. Tř.
Tak jako každým rokem si vás dovolím
seznámit s výjezdovou činností za rok
2019. Naše hlavní činnost je zaměřena
na ochranu zdraví a životů lidí, zvířat,
majetku a životního prostředí. Každý člen výjezdové jednotky si je vědom
těchto hlavních zásad a při vzestupném
počtu zásahů z roku na rok se každý na
vlastní kůži přesvědčuje o potřebnosti
naší činnosti při zdolávání stále složitějších zásahů.
V roce 2019 jsme zasahovali celkem
u 101 událostí, z toho u 34 požárů, 29
dopravních nehod, 32 technických pomocí, 3x jsme likvidovali úniky látek a
3x planý poplach. V říjnu proběhlo prověřovací cvičení. V letošním roce jsme
zasahovali na území Plzeňského kraje,
kde jsme řešili 2x požár, 1x dopravní
nehodu a 1x padlý strom. Zasahovali jsme i na území Jihočeského kraje u
jedné dopravní nehody u Bělčic.
V jednotlivých měsících jsme zasahovali: v lednu 13x, v únoru 8x, v březnu
11x, v dubnu 8x, v květnu 3x, v červnu
13x, v červenci 9x, v srpnu 9x, v září 9x,
v říjnu 5x, v listopadu 8x a v prosinci
5x. V průměru je naší jednotce vyhlašován poplach 8x v měsíci, což znamená
cca každý čtvrtý den.
V tomto roce došlo k navýšení výjezdů
z důvodu výkyvů počasí i sucha v letních
měsících a výjezdů k dopravním nehodám, jelikož splněním odborné přípravy
členů JPO II a technického vybavení je
jednotka stále předurčena k zásahům
u dopravních nehod v rámci poplachového plánu HZS Středočeského kraje a
jednotka je přes KOPIS HZS Kladno stále častěji vysílána do širokého okolí. Při
dopravních nehodách zasahujeme na
území obce Bohutín, Hvožďany, Věšín,
Třebsko, Narysov, okolí města Březnice
a jsme zařazeni i do plošného pokrytí HZS Plzeňského kraje, kam jsme v
rámci mezikrajské smlouvy též vysíláni.
Zároveň jsme předurčeni k poskytování
první pomoci s automatickým externím
defibrilátorem (AED) na výzvu ZZS a v
letošním roce jsme již byli vysíláni ke
třem případům.
Mezi ty nejnáročnější zásahy loňského
roku se řadí například: požár RD po výbuchu plynu v Březnici, požár skautské
základny Na Dědku, kdy hrozilo rozší-

Nově pořízené vozidlo Isuzu s vlekem
ření požáru na přilehlý les a na místě
zasahovaly jednotky ze tří krajů ČR,
požár postele v domově důchodců, kdy
probíhala evakuace obyvatel oddělení ze
zakouřených prostor, nejasné uhoření
člověka v obci Starý Smolivec a složité
lesní požáry v nepřístupných lokalitách,
kam muselo být nataženo několik set
metrů hadic.
Bohužel začátkem roku došlo při jízdě
k události na zledovatělé silnici u obce
Nepomuk k dopravní nehodě našeho vozidla CAS 24 MB Atego. Nehoda se obešla bez vážných zranění, ale vozidlo po
nárazu do stromu bylo značně poškozeno. Oprava si vyžádala náklady přesahující půl milionu korun. Během opravy
došlo i k opravám zkorodovaných částí
po dlouhodobém užívání jednotkou HZS.
Za financování opravy vozidla děkujeme
starostovi města i městské radě.
Ve spolupráci s městskými spolky
jsme se zúčastnili velmi podařeného
dětského dne v rekreačně-sportovním
areálu, kdy jsme předvedli naši techniku, ukázku zásahu u dopravní nehody
a na závěr jsme pro děti připravili pěnovou party. Tento den byl velmi pozitivně
hodnocen. Hned následující den jsme
asistovali při dnu železnice, kdy k nám
zavítala parní lokomotiva, u které jsme
prováděli zbrojení vodou.
V říjnu proběhla u areálu bývalých kasáren odborná příprava na hašení požárů za pomoci letecké techniky. Všechny
zúčastněné jednotky si vyzkoušely plnění BAMBI vaku zavěšeného pod vrtulníkem. Některé jednotky si vyzkoušely v
praxi dálkovou dopravu vody z areálu
bývalých kasáren k plnícímu stanovišti
do dvou vozidel CAS 32 Tatra 815.
Rok 2019 se měl nést v duchu oslav
20. výročí od zřízení JPO II. Bohužel
hned od začátku nám nepřálo stěstí
v
ˇ
podobě již zmíněné dopravní nehody,

Sbor dobrovolných hasičů Starý Rožmitál zve
8. února od 20 hodin na

TRADIČNÍ PLES

Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem
Hraje skupina Signál, vstupné je 100,- Kč.
Připravena je bohatá tombola a půlnoční překvapení.

Telefonní číslo do redakce a inzerce měsíčníku
Třemšínské listy je 723 722 223.

neproplacených dotací na hasiče zaměstnané u města, kdy se dokonce pro
finanční zatížení rozpočtu mluvilo o přeřazení JPO II na JPO V, a tak nálada
byla velmi ponurá, že jsme ani oslavy
pořádat nechtěli. Jenomže něco zlé je
pro něco dobré a k organizování oslav
nakonec došlo. Starosta města se setkal
s nadšenci železnice, kteří zde mapovali historii lokálky Rožmitál – Březnice,
protože před 120 lety byla zprovozněna.
Slovo dalo slovo a připravovaly se oslavy
hned dvě. V druhé půli srpna za velmi
krásného počasí se oslavy konaly v prostoru vlakového nádraží.
Od nás zde byla vystavena technika a
mladí hasiči provedli ukázku železničního nestěstí,
kdy odstraňovali padlý
ˇ
strom, poskytovali první pomoc a hasili
požár lokomotivy. Spolek Rakovnicko –
protivínská dráha ve spolupráci s muzeem Výtopna Zdice připravil jízdy zvláštního vlaku a své předvedli i nadšenci z
klubu vojenské historie. Tato akce byla
tak pozitivně hodnocená, že se realizační tým rozhodl ji v letošním roce znovu
zorganizovat.
V listopadu nám město pořídilo k vozidlu DA L1Z Ford nový přívěsný vozík s
plachtovou konstrukcí. Současně nám
město rozhodnutím městské rady schválilo pořízení vozidla Isuzu D Max, které
bude vybaveno pro zásahy u dopravních
nehod, menších požárů a technických
pomocí a nahradí již dosluhující 20leté
vozidlo RZA Jeep Cherokee, které zasahovalo u více než 500 událostí.
Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl
poděkovat všem členům výjezdové jednotky města Rožmitálu p. Tř., a hlavně
Městu Rožmitál p. Tř. v čele se starostou Ing. Josefem Vondráškem za aktivní podporu naší činnosti, okolním
jednotkám za pomoc u zásahů a jiných
akcí, sponzorům i občanům za jakoukoliv podporu naší činnosti. Poděkování též patří vedení HZS Středočeského
kraje ÚO Příbram za podporu naší jednotky.
Jelikož jsme na začátku roku 2020,
přeji všem hodně pevného zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a členům jednotky vždy sťastný
návrat domů od záˇ
sahů.
Za JSDH Rožmitál p. Tř.
Milan Polák, velitel JPO II

SDH Rožmitál pod Třemšínem vás srdečně zve na

PLES HASIČŮ,

který se koná 22. února 2020
v sále Společenského centra v Rožmitále p. Tř.
Začátek ve 20 hodin, tombola a občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu hraje skupina „DUO ToJa Blovice“
Vstupné 100,- Kč.
Téhož dne se bude konat od 14 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Vstupné na něj je dobrovolné.
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Rodinné centrum Třemšínek

Místní akční skupina Podbrdsko

Dne 19. prosince 2019 bylo slavnostně otevřeno nové rodinné centrum Třemšínek. Vzniklo díky iniciativě maminek z
Rožmitálu a jeho okolí, které společnému projektu věnovaly
mnoho času a úsilí. Ráda bych zde, jménem rodinného centra, poděkovala Městu Rožmitál p. Tř. a panu starostovi Ing.
Josefu Vondráškovi za veškerou finanční podporu, díky které
jsme mohly nakoupit základní vybavení Rodinného centra a
díky které můžeme Třemšínek provozovat. Dále pak děkuji
panu řediteli Speciální základní školy Mgr. Pavlu Bártlovi za
důvěru, spolupráci a pronájem prostor, bez kterých by nebylo
jednoduché rodinné centrum provozovat. Děkuji také všem,
kteří nám věnovali hračky, finanční prostředky, materiální
vybavení i všem, kteří nám pomáhali při úklidu a zařizování
RC, s organizací prvních akcí, kteří nám věnovali zboží na
prodej na vánočním jarmarku a našim rodinám a partnerům
za velkou podporu a trpělivost. Největší díky patří těmto ženám - Evě Bahenské, Petře Trefné, Kseniji Voříškové, Aleně
Janouškové, Tereze Zemanové a Kristýně Caiskové, bez kterých by Rodinné centrum Třemšínek vůbec nevzniklo.
Věřím, že se pro nás všechny stane Třemšínek příjemným
místem, kde se budeme moci společně setkávat, i bezpečným
útočištěm, ve kterém si budou naše děti moci hrát, navazovat
první přátelství, zažívat legraci a prostřednictvím rozmanitých
činností poznávat svět.
Monika Punčochářová

Místní akční skupina Podbrdsko je zapsaný
spolek, jehož statutární orgán je devítičlenná
správní rada. Správní rada se sešla na svém
posledním
jednání roku
2019 v prostorách restaurace Equitana Martinice v pondělí 16.
prosince. Jednání proběhlo ve slavnostním duchu k
zakončení úspěšného roku
2019. Projednávaly se aktivity, které místní akční skupinu čekají k vyřešení na
počátku roku a také jaké výzvy budou vyhlášeny v roce
2020. Všechny podrobnosti
o MAS Podbrdsko najdete
www.maspodbrdsko.cz.

Program Rodinného centra Třemšínek
Otevírací doba 8:30 - 11:30
Pondělí: 9:00 Hravé cvičení pro děti ve věku 3 - 12 měsíců;
9:30 Pohyby s říkankami pro děti ve věku 1 - 6 let
Úterý: 8:30 - 11:30 Herna; 15:30 Jóga pro děti ve věku 3 - 8
let; 18:30 - 19:30 Orientální tance pro pokročilé		
Středa: 9:30 Hravé tvoření pro šikovné ručičky - již od jednoho roku; 10:30 – 11:30 Cvičení pro maminky i nemaminky;
15:00 – 16:00 Angličtina pro děti od 2 do 6 let
Čtvrtek: 8:30 - 11:30 Herna, lidové říkanky; 9:30 Keramika pro nejmenší (pro děti od 1 roku); 15:30 Keramika pro
nejmenší (pro děti od 3 let)
Pátek: 9:30 - 10:00 Hrajeme si s písničkou (vhodné pro děti
již od 1 roku)

Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Duhovo - sluníčkový zpravodaj
Měsíc leden začal u nás ve školce velmi zvesela. Po přivítání
v novém roce jsme si společně s dětmi vyprávěli o jejich zážitcích z vánočních svátků – co všechno prožily, co jedly ke
sváteční večeři a hlavně co dostaly od Ježíška. Je tak krásné
poslouchat děti, to jejich nadšení z nových hraček a z prožitých zážitků.
Oslavili jsme Tři krále – vyrobili jsme si koruny, zpívali koledu „My tři králové“, seznámili se s příběhem narození Ježíška
a s jejich příchodem. Dále proběhla i další témata, která děti
velmi bavila a jedním z nich bylo i týdenní téma „Jdeme do
divadla“, které bylo příhodně spojeno s návštěvou příbramského divadla, kde jsme měli možnost zhlédnout pohádku
o Zlatovlásce. Pro děti to byl určitě skvělý zážitek a musíme pochválit skvělé herecké výkony a také krásné divadelní
zpracování. Naším dalším kulturním zážitkem byla návštěva
rožmitálského kina, které pro nás připravilo pásmo „Krtek a
kalhotky“.
Předškoláci i mladší děti navštívili muzeum, kde byla připravena výstava „Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés“.
Děti si užily krásné dopoledne plné poznávání přírody, ukázky stroje na šindel a spoustu dalších aktivit.
Jediné, co nám k pořádnému užití si zimního období chybí,
je snad už jen ten sníh. Doufejme, že nám co nejdříve napadne, abychom si s dětmi mohli užít zimní olympiádu se spoustou soutěží a legrace.
A i vám všem přejeme, abyste si ty zimní měsíce užili stejně
jako my ve školce!
Za kolektiv MŠ Jana Sýkorová

Termíny keramiky budou vždy s předstihem zveřejněny na
FB stránce.
Plánované akce:
5. 2. Kurz navlékání minerálních náramků od 16:00, lektorka Mishhu, cena 270 Kč
18. 2. Proměny vizáže, od 9:00 - 16:00, vizážistka Hana Braunová, fotografka Mika foto. Nutné přihlášení předem na FB
stránce Třemšínku nebo přímo v RC, cena 470 Kč
25. 2. Masopust v Třemšínku - masopustní rej v rámci dopoledního provozu RC.
Více o akcích naleznete na FB stránce: https://m.facebook.
com/Rodinnecentrumtrensinek/
Ksenija Voříšková

Oslavy Tří králů u Berušek.

Foto: archiv MŠ
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Výpis usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města
v Rožmitále p. Tř. dne 18. 12. 2019
70/12/2019 Zastupitelstvo města bere na vědomí, v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 45/06/2019 z 12. 6.
2019, rozpočtové opatření rady města č. 1 pro rok 2019 ze
dne 27. 11. 2019 (usnesení RM č. 574/2019)
71/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s §
16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019.
72/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s
odst. 1) § 13 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, aby se hospodaření města v lednu 2020
řídilo pravidly o rozpočtovém provizoriu.
73/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 76
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích mimořádnou odměnu starostovi města za r. 2019 za úspěšné dokončení významných
investičních akcí v r. 2019 - místní komunikace v nové zástavbě Na Chmelnici, chodník ve Voltuši, náhrada nepropustných
povrchů propustnými, modernizace výuky s použitím digitálních technologií v ZŠ, instalace systému větrání pro učebny v
ZŠ, úprava povrchu víceúčelového hřiště v areálu ZŠ, projekt
zahrady v přírodním stylu v MŠ, vybudování skateparku ve
sportovním areálu ve Starém Rožmitále, rekonstrukce a rozšíření volejbalového hřiště ve sportovně-rekreačním areálu u
koupaliště, vybudování autobusové zastávky v osadě Pňovice,
pořízení víceúčelového automobilu s alternativním pohonem a
za získání dotací v letošním roce v celkové výši 24,8 mil. Kč.
74/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §
84, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uzavření dohody o provedení práce s paní K. J. na vedení kurzu
němčiny v Centru celoživotního vzdělávání Města Rožmitál p.
Tř. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020 s odměnou ve výši 355,- Kč za jednu vyučovací
hodinu.
75/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84,
odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uzavření
dohody o provedení práce s panem V. B. na zajištění dopravní
obslužnosti mezi městem Rožmitál p. Tř., jeho osadami a obcí
Nepomuk. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020 s odměnou ve výši 6.000,- Kč/měsíc.
76/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §
84, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uzavření dohody o provedení práce s panem M. M. na spolupráci při
přípravě naučných programů pro školy. Smlouva bude uzavřena na odměnu ve výši 10.000,- Kč.
77/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu ZUŠ J. J. Ryby pro rok 2020 o 130 tis. Kč na
výdaje spojené s vystoupením Dechového orchestru mladých ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. v Chorvatsku a Německu.

78/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje prominutí zaplacení úroků z prodlení ve výši 214 627,- Kč, panu V. S.,
Rožmitál p. Tř. 641. Veškeré pohledávky vůči městu a pohledávky související s vymáháním dluhu právním zastoupením
města byly uhrazeny.
79/12/2019 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
80/12/2019 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
81/12/2019 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2019 o nočním klidu.
82/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje přestavbu objektu bývalé prodejny v Pňovicích č. p. 6 na nemovitost sloužící sociální oblasti – byty s pečovatelskou službou. Pozemek
parc. č. 888/19 v k. ú. Pňovice tvoří zázemí a přístup k nemovitosti. Zastupitelstvo města schvaluje financování této akce
z rozpočtu města.
83/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 644/2, nově označena parc. č.
644/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1140 m2
a části pozemku parc. č. 644/2, nově označena parc. č. 644/6
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, vše dle
geometrického plánu č. 258-178/2019, k.ú. Voltuš, obec
Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví Středočeského kraje,
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace do
vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem.
84/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 433/13 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 667 m2 v k.ú. Hutě pod Třemšínem, obec Rožmitál
pod Třemšínem panu J. K. za kupní cenu ve výši 250,-Kč/
m2, tj. 166.750,-Kč + DPH + náklady spojené s prodejem +
administrativní náklady.
85/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 2637/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
232 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem panu P. C. za
kupní cenu ve výši 350,-Kč/m2, tj. 81.200,-Kč + náklady spojené s prodejem + administrativní náklady. Výše kupní ceny
byla stanovena s ohledem na to, že předmětnou část pozemku
žadatel dlouhodobě udržuje a stará se o ni a rovněž k lokalitě,
ve které se pozemek nachází.
86/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1052/1 trvalý travní porost o výměře 19180 m2 v
k.ú. Pňovice pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem
paní M. S. za kupní cenu ve výši 52,20 Kč/m2, tj. 1.001.196,Kč + náklady spojené s prodejem + administrativní náklady.
87/12/2019 Zastupitelstvo města neschvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 500/12 v k. ú. Starý Rožmitál z
plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou.
88/12/2019 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Svazku
obcí mikroregion Třemšín na r. 2020.
Pozn.: Usnesení jsou upravena v souladu s platným zněním
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č.
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Výtěžek z představení Bubliny jde na účet oprav rožmitálského zámku
Občanské iniciativě Listopad, tvořené
zcela volným a neorganizovaným uskupením místních občanů, sdílejících
pouze přesvědčení, že třicetileté výročí
ukončení totality je nutné si připomenout, ve spolupráci se subjekty Rožmitálský zámek, Březnický a rožmitálský
divadelní spolek, Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Milion chvilek pro
demokracii, Zámecká hospoda a s finanční podporou města Rožmitál p. Tř.
se podařilo sestavit krásný a důstojný
program na nedělní odpoledne a večer

17. listopadu. Na rožmitálském zámku
místní mládež připravila cennou a zatím ojedinělou výstavu Jsme toho součástí, také tam proběhl další program
se vzpomínkami i odborným slovem
historika, to vše v příjemné a pohostinné atmosféře. Na náměstí pak proběhla specifická demonstrace na podporu
současných politických požadavků, v
kostele se uskutečnil velmi silný koncert Krylových písní, následoval průvod
se svícemi k soše svatého Václava, kde
zazněly modlitba a státní hymna. Za-

končení bylo ve společenském centru,
kde po proslovech několika městských
zastupitelů divadelní spolek představil
drsnou politickou hru Bubliny. Finanční výtěžek ve výši 5 794,- Kč za divadelní
představení (také za guláš a případně i z
jiných důvodů), vzniklý z dobrovolných
příspěvků, byl převeden na účet oprav
rožmitálského zámku. Potěšující bylo,
že účast občanů byla relativně hojná. Za
touto akcí, za tímto významným občanským počinem, bylo hodně různé práce
mnoha lidí, díky za ni!
Miloslav Pešta
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Město Rožmitál pod Třemšínem
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem
Obecně závazná vyhláška města
Rožmitálu pod Třemšínem č. 2/2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Rožmitálu p. Tř. se na svém zasedání 18.
12. 2019 usnesením č. 79/12/2019 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Město Rožmitál p. Tř. touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Rožmitál p. Tř.
Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za
zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i
právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).
Čl. 3 Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
Ulice: 1. máje, 17. listopadu, Alej Johanky z Rožmitálu, Bezděkovská, Cvokařská, Čelakovské Rajské, Hálkova, Havlíčkova,
Hofmeisterova, Ing. Lízla, Jungmannova, Klikova, Komenského, Kpt. Jaroše, Na Chmelnici, Na Sádkách, Na Spravedlnosti,
Na Tržišti, Na Výsluní, Nábřeží Bartoloměje Sadílka, Nádražní,
Náměstí, Palackého, Pod Topoly, Podmlýnská, Příčná, Příkopy,
Rybova, Sadoňská, Sedlická, Sídliště, Sladkovského, Slunečná, Spojovací, Třebízského Nábřeží, Třemšínská, Tyršova, U
Mlýna, U Stadionu, U Stromovky, V Cizině, V Lužánkách, V
Oboře, V Sadech, Zahradní, Zalánská, Za Školou, Železná.
Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného
prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku
na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
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(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 5 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení a skládek - 5,- Kč
b) za užívání veř. prostranství pro reklamní akce - 10,- Kč
c) za vyhrazené trvalé parkovací místo pro os. vozidla - 2,- Kč
d) za vyhrazené trvalé parkovací místo pro vozidla určená pro
silniční dopravu a přepravu do 3,5 t - 2,- Kč
e) za vyhrazené trvalé parkovací místo pro vozidla určená pro
silniční dopravu a přepravu nad 3,5 t - 2,- Kč
f) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 1,- Kč
g) za umístění zařízení cirkusů - 1,- Kč
h) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 1,- Kč
ch) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje - 1,- Kč
(2) Město stanovuje poplatek roční paušální částkou takto:
a) za vyhrazené trvalé park. místo pro os. vozidla - 4.000,- Kč
b) za vyhrazené trvalé parkovací místo pro vozidla učená pro
silniční dopravu a přepravu do 3,5 t - 8.000,- Kč
c) za vyhrazené trvalé parkovací místo pro vozidla učená pro
silniční dopravu a přepravu nad 3,5 t - 12.000,- Kč
d) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování služeb - 3.000,- Kč
e) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje - 1.500,- Kč
(3) Město stanovuje poplatek týdenní paušální částkou takto:
a) za umístění lunaparků a podobných atrakcí - 10.000,- Kč
b) za umístění zařízení cirkusů do 250 m2 - 3.000,- Kč, nad
250 m2 - 5.000,- Kč
Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší
nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek stanovený podle čl. 5 odst. 2 roční paušální částkou je splatný do 31. 3. běžného kalendářního roku.
(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 7 Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý
výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Akce pořádné na veřejném prostranství Městem Rožmitál
pod Třemšínem a jím zřízených organizačních složek a příspěvkových organizací.
b) Krátkodobé skládky (např. uhlí, dřevo), nepřesáhne-li doba
užívání 48 hodin.
Čl. 8 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 9 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 13. 12. 2011.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 3. 1. 2020
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Město Rožmitál pod Třemšínem
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem
Obecně závazná vyhláška města
Rožmitálu pod Třemšínem č. 3/2020
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem se na svém
zasedání dne 18. 12. 2019 usnesením č. 80/12/2019 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Město Rožmitál pod Třemšínem touto vyhláškou zavádí
místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Rožmitál p. Tř.
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely
tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na
území města Rožmitálu pod Třemšínem (dále jen „poplatník“).
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším
tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik
nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.
Čl. 4 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného
u rodinného domu 100,- Kč
V částech obce: Hutě pod Třemšínem, Voltuš, Zalány, Skuhrov, Pňovice, Nesvačily, Strýčkovy
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného
u rodinného domu 80,- Kč

Oprava hráze ve Strýčkovech

V lednu proběhla oprava hráze rybníčku
města Rožmitál p. Tř. ve Strýčkovech, na
kterém hospodaří ČRS MO Rožmitál p. Tř.
„Protože i zaměstnanci města jsou členové
naší rybářské místní organizace, byla práce o to veselejší. Dobrá spolupráce města s
rybáři je zde jasně vidět. Za což jsem rád,“
uvedl radní a rybář Aleš Haluska.
(red)

V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného v bytových domech s počtem 4 a
více bytů 1.000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného
v bytových domech s počtem 4 a více bytů 1.500,- Kč
V Rožmitále pod Třemšínem
Za jednoho psa chovaného v bytových domech s počtem 4 a
více bytů, jehož držitelem je osoba starší 65 let anebo jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytových domech s počtem 4 a více bytů téhož držitele, kterým je osoba
podle písm. c) tohoto ustanovení 300,- Kč
Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6 Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
(2) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu.
Čl. 7 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který
je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí
dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 13. 12. 2011 a Obecně závazná vyhláška
č. 4/2012 ze dne 26. 9. 2012, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 12. 2019
Sňato z úřední desky: 3. 1. 2020

DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 29. 2. od 14 do 17 hodin
Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem
Hudba: Alexandra Šafránková
Programem děti provedou vyučující z tanečního oboru
Markéta Junková, Michala Vonešová a Alena Králová.
Pořádá ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
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Hvožďany
Upozornění na nutnost úpravy
zeleně na správním území obce

Vyzýváme tímto majitele nemovitostí na správním území obce
Hvožďany, kteří mají na svých pozemcích vysazeny stromy a
keře v těsné blízkosti plotů, aby odstranili přerůstající větve.
Jedná se o soukromé pozemky sousedící s místními silnicemi
a chodníky, kde stromy a keře prorůstají přes plot, brání ve
výhledu a zužují tak profil komunikací. Tímto je omezována
bezpečnost projíždějících aut a bezpečný pohyb chodců. Tento ořez větví zasahujících do místních komunikací je vhodné
provést v době vegetačního klidu, tedy do 31. března 2020. V
případě komunikací nižších tříd větve nesmí zasahovat níže
než pět metrů nad vozovku a oblast příkopu. Podchodná výška stromů nad pěšími komunikacemi je 2,5 m a na šířku tak,
aby větve nezasahovaly do průchodnosti chodníků a nebránily lidem v bezpečné chůzi. Snížená průjezdnost komunikací může být důvodem pro omezující obslužnost většími vozy
např. vývoz TKO, v zimních měsících prohrnování sněhu či
zhoršený průjezd vozidel složek IZS. Děkujeme za pochopení.
Markéta Balková, starostka obce

Rekonstrukce špejcharu pokračuje
Práce na rekonstrukci hvožďanského špejcharu neustaly
ani v zimě, jak informujeme
na druhé barevné straně těchto Třemšínských listů. V současné době probíhá detailní
zaměření okenních a dveřních
otvorů tak, aby mohla začít výroba dřevěných oken a dveří.
V rámci prací budou opraveny
vnitřní omítky včetně klenby
v přízemí špejcharu. Vnější
omítky budou také opraveny v nádvorní části památky. Ve
všech patrech špejcharu budou vyměněny podlahy, v přízemí, v části, kde vznikne obřadní síň, bude položena cihelná
dlažba a budou osazena nová schodiště. Součástí obnovy je
i kompletní elektroinstalace. Obnova této části špejcharu vyjde na zhruba 5,6 milionu korun. Téměř třemi miliony korun
projekt podpořil Středočeský kraj. Zároveň probíhá stavebně-historický průzkum této významné hvožďanské památky.
Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na další část
obnovy špejcharu – hygienické zázemí a doufáme, že se nám
letos na tuto další část stavby podaří zajistit financování.
Prosím občany, především nájemníky domu čp. 6, aby
neparkovali svá vozidla na nádvoří mezi tvrzí špejcharem
a respektovali z bezpečnostních důvodů prostor staveniště.
Markéta Balková, starostka obce
Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany
pořádá v Kulturním domě Hvožďany

22. 2. 2020
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Pozvánka na maškarní bál
Kulturní komise při OZ Hvožďany srdečně zve všechny na
dětský maškarní bál, který se uskuteční v sobotu 15. února od 14 hodin v KD Hvožďany. Na programu je dětská
tombola, soutěže, živá hudba, tanec, vyhlášení nejhezčích
masek, dětský koutek pro mrňouse a prodej občerstvení.

Různé zprávy z Hvožďanska
• Provoz Obecní knihovny ve Hvožďanech v únoru: pondělí 3. a 17. 2. v době od 15 do 17 hodin.
• 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 tj. 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.
• Obecní kompostárna je do 29. 2. mimo provoz. Větší
množství větví lze po dohodě zeštěpkovat pro zájemce na
místě kácení.
• Klubové centrum v únoru:
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 týd. Spolek Beneše z Blíživy
18:00 - 20:00 - sudý týd. Farní společenství Hvožďany
Pá: 09:00 - 10:30 - kurzy na procvičování paměti,
možnost návštěvy
• 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.
• 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.
• Finanční úřad ve Hvožďanech - Oznamujeme občanům
- daňovým poplatníkům, že stejně jako v minulých letech
budou v budově OÚ ve Hvožďanech přítomni pracovníci
FÚ v Příbrami, a to v pondělí 2. 3. 2020 v době od 13 do
16 hodin. V tento den mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2019, případně mohou získat pomoc a radu
při vyplnění daňového přiznání k dani FO do příslušného
formuláře. Z technických důvodů nebude možné provádět
příjem plateb daňových povinností v hotovosti na místě.
Budou zde však vydávány daňové složenky. Formuláře si
můžete vyzvednout od pondělí 17. 2. v pokladně OÚ.

tradiční

RODIČOVSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina KUDRNÁČI.
Vstup: 120,- Kč
Začátek plesu ve 20.30 hodin.
Bohatá tombola!
Cena vstupenky v předprodeji 100,- Kč.

Jubilanti v únoru
65 let Václav Minářík
Hvožďany
65 let Jaroslav Karlík
Hvožďany
90 let Vlasta Šatavová
Hvožďany
Srdečně blahopřejeme!
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 18. 12. 2019, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ ve Hvožďanech od 17 hodin
09/2019/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivana Juračková, Petra Kmůchová a Tomáš
Krejčí, ověřovatelé zápisu: Veronika Krejčová a Veronika Jindřichová, zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
09/2019/02 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2019, které je přílohou tohoto Usnesení.
09/2019/03 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na
rok 2020, Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti na
rok 2020 a Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022, které
jsou součástí tohoto Usnesení, a zároveň zmocňuje starostku obce k provádění rozpočtových změn v rámci závazných
ukazatelů.
09/2019/04 Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k
provedení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2019 dle
§ 102 odst. 2, Zákona o obcích, pro účetní operace a příp. účetní opravy, které vzniknou v období od 1. 12. do 31. 12. 2019,
s následnou kontrolou finančního výboru do 31. 1. 2020.
09/2019/05 Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z rozpočtu obce na účet
Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Hvožďany
za kalendářní rok 2019.
09/2019/06 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na projekt „Hvožďany – rekonstrukce zázemí a
interiéru kulturního domu“ a jmenuje členy do komise pro
otevírání obálek a členy hodnotící komise v tomto složení:
Markéta Balková, Ing. Michal Zdeněk, Petra Kmůchová, Veronika Krejčová, Jiří Tůma, náhradníci: Mgr. Ivana Juračková, Veronika Jindřichová. Výběrové řízení zorganizuje firma
MINOS CB s.r.o., České Budějovice.
09/2019/07 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z DT 117D8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury z MMR na projekt: „Hvožďany – modernizace zázemí školní tělocvičny“ a závazek finanční spoluúčasti na realizaci stavby dle podmínek dotace.
09/2019/08 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z DT 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku z MMR na projekt “Hvožďany – dětské a street-workoutové hřiště pro veřejnost“ a závazek finanční spoluúčasti na realizaci stavby dle podmínek
dotace.
09/2019/09 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt „Hvožďany – obnova Pacholeckého rybníka“ a spolufinancování projektu dle podmínek
dotace.
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09/2019/10 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Obnova špejcharu ve Hvožďanech –
hygienické zázemí“ a spolufinancování projektu dle podmínek
dotace.
09/2019/11 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt „Obnova špejcharu ve Hvožďanech – hygienické zázemí“ z Ministerstva kultury z Havarijního programu
na obnovu nemovité kulturní památky na rok 2020 a závazek
finanční spoluúčasti na projekt ve výši min. 20 % uznatelných nákladů projektu.
09/2019/12 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z MZe z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020 na obnovu výklenkové kapličky v Leleticích.
09/2019/13 Zastupitelstvo schvaluje přípravu dokumentace a žádosti o dotaci na posílení a budování zdrojů vody pro
obecní vodovod Roželov – Hvožďany v lokalitě Mýta z programu OPŽP.
09/2019/14 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009688 Hvožďany – KNN u čp. 6 mezi
obcí Hvožďany a ČEZ Distribuce a.s., Děčín a souhlasí s projektem a realizací předmětné stavby.
09/2019/15 Zastupitelstvo schvaluje „Ceník úhrad za zřízení věcných břemen – služebností na nemovitostech ve vlastnictví Obce Hvožďany“ s účinností od 19. 12. 2019, který je
přílohou tohoto usnesení.
09/2019/16 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce a místostarostovi obce, a to ve
výši 50 % měsíční odměny.
09/2019/17 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele obce s účinností od 1. 1. 2020 uvedené v
příloze tohoto Usnesení.
09/2019/18 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem bytu v
domě s chráněnými byty v čp. 166 ve Hvožďanech pro pana J.
Ch., Lnáře od 15. 1. do 31. 12. 2020, za stávajících podmínek.
09/2019/19 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.
07/2019/07 v části usnesení „doba nájmu od od 12/2019
na dobu určitou do 30. 11. 2020“ a schvaluje dobu nájmu na
dobu určitou od 15. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
09/2019/20 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mikroregionu Třemšín na rok 2020.
09/2019/21 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem bytu v
domě s chráněnými byty v čp. 166 ve Hvožďanech pro paní R.
H. + 2 osoby, na dobu určitou do 30. 6. 2020, za stávajících
podmínek.
Pozn: Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., a v souladu s nařízením GDPR.
Usnesení v úplném znění je k dispozici na OÚ.

Spolek Beneše z Blíživy zve
do svých řad nové členy

Spolek Beneše z Blíživy z Hvožďan pod Třemšínem zve zájemce do svých řad, aby se jako jeho noví členové mohli zúčastňovat posezení, výletů, přednášek i dalších zajímavých aktivit
v kolektivu.
Rychtář Spolku Josef Kabát

Stáhněte si aplikaci V obraze

VACÍKOVSKÝ BETLÉM. Poslední sobotu před Štědrým
dnem ožil betlém na návsi ve Vacíkově. Velké poděkování
za krásný vánoční zážitek patří všem, kteří se o živý betlém zasloužili. Poděkování za spolupráci patří i s. p. Lesy
ČR, Polesí Vacíkov.
Foto: archiv obce

Chcete být informováni o aktualitách z webu www.hvozdany.cz a mít zprávy z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena aplikace V obraze. Upozorní vás
na novinky, dozvíte se včas o akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty na úřední desce.
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Obec Hvožďany nabízí k pronájmu
pohostinství na návsi ve Hvožďanech
K nájmu jaro 2020
•
•
•
•
•

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

19

Akce plánované na únor

• 3. - 9. 2. Jarní prázdniny
• 10. 2. Hurá zpět do školy!!
• 22. 2. Rodičovský ples, organizuje SRPD při ZŠ a MŠ
Hvožďany, 20.30 KD Hvožďany, k tanci
a poslechu hraje skupina Kudrnáči
• 24. 2. Divadélko pro školy, 10:30 1. stupeň, 11:30
2. stupeň, KD Hvožďany
• 24. 2. KMD - Hostina dravců, Divadlo A. Dvořáka
v Příbrami, 17.00
• 26. 2. Regionální konference žákovských parlamentů
v Březnici, 8.30 - 12.30
Další aktuality jsou na webu www.zsmshvozdany.cz

Vzpomínka na předvánoční čas
ZŠ a MŠ Hvožďany
Nadace České spořitelny podpořila
finančně hvožďanskou školu
V průběhu roku 2019 jsme
realizovali na naší škole aktivity v rámci projektu Na
jedné lodi. Tento projekt
byl finančně podpořen Nadací České spořitelny, která nám poskytla dar ve výši
50 000,- Kč.
V rámci projektu jsme
zorganizovali sedm preventivních programů pro žáky
školy, sedm zážitkových
kurzů pro třídní kolektivy
a dva semináře pro pedagogy, zaměřené na budování
týmu a problematiku řešení
konfliktních situací.
V rámci těchto aktivit
jsme se snažili posílit sebevědomí žáků, přispět k rozvoji jejich kompetencí pro
praktický život v současné
společnosti a v neposlední řadě zdokonalit profesní kompetence pedagogů pro preventivní práci s žáky. Za dar Nadaci
České spořitelny velice děkujeme a těšíme se na případnou
další spolupráci.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

Díky Nadaci Petra Voráčka má škola
dvě nové interaktivní sestavy
Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci pro obnovu a
rozvoj, zastoupené panem Michalem Voráčkem, která poskytla škole úžasný dar v podobě dvou interaktivních sestav s
vizualizéry v ceně 260 000,- Kč. Sestavy byly nainstalovány
do dvou učeben na podzim minulého roku a práci bez nich si
již neumí představit jak žáci, tak pedagogové.
Velké poděkování za získání daru patří také manželům
Buškovým, kteří spolupráci s Nadací zprostředkovali a v komunikaci byli velmi nápomocni. Pro naši malou školičku znamenají tyto sestavy velkorysý dar, kterého si opravdu velice vážíme.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

Před vánočními prázdninami jsme opět ve hvožďanské škole
připravili náš tradiční jarmark. Děti se několik týdnů úspěšně snažily vyrábět kouzelné svícny, vánoční dekorace a dárky
pod stromeček. Pekly, zdobily perníčky a jiné druhy dobrot
za pomoci dospěláků. Pěvecký sbor Rolnička připomněl koledami blížící se svátky radosti. Nechyběly ani vánoční zvyky.
Žáci prvního a druhého stupně nacvičili hezká divadelní představení a vystoupení v tělocvičně. Úspěch jistě měla vánoční
cukrárna, kde naši deváťáci předvedli své umění jako prodavači vánočního cukroví a jiného občerstvení. Kdo si nevybral z
těchto nabídek, mohl sledovat krátký film ze života školy.
Děkujeme všem, kteří jarmark připravovali a pomáhali mnoho dní, kde se dalo.
Za organizátory Mgr. Libuše Vinšová
ZŠ a MŠ Hvožďany, okres Příbram, příspěvková
organizace přijme od 10. února 2020
asistenta pedagoga na poloviční úvazek
od září 2020 přijme 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

Školáci si užili týden na Zadově
V sobotu po vánočních prázdniMUŽI
nách odjela zcela tradičně výprava
dospívajících lyžařů z hvožďanské 1. Voříšek Štěpán
školy na hory. Po několik sezón mí- 2. Smotlacha Matěj
říme vždy na Zadov, který nám jak 3. Fiala Matěj
svahem, tak sněhovými parametry
ŽENY
naprosto pasuje. A to i letos, kdy 1. Voříšková Johana
šlo mluvit o jarním Zadovu - zelené 2. Nová Eliška
louky, čisté nebe a nelednové tep- 3. Kramosilová Nela
loty. No nic... Počasí uměli poručit
odborníci, kteří tady nastěstí
už neˇ
poroučí. A tak v přeskáčích se od hotelu krásnou vycházkou
projdeme po téměř kvetoucí šumavské louce. Potom tradá na
sněhový škraloup zvaný Kobyla. Jsme rádi i za něj. Děti jsou
šikovné, rychle chápou v článku každoročně vyjmenovávanou
lyžařskou metodiku. Prostě nám to jde jedna báseň. Vše je
po večerech tuplováno přátelstvím s blatensko - zbirožskou
enklávou. A tak to jde den za dnem, až do závodu v obřím
slalomu (viz výsledky v rámečku). Ani tam nedošlo k újmě na
zdraví, a tak máme tento krásný týden za sebou. Všem a lyžím
SKOL!!!
Mgr. Marcel Voříšek, vedoucí kurzu
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Věšín

SDH Věšín pořádá

HASIČSKÝ BÁL

Jubilea v lednu 2020
80 let
84 let

Miroslav Polák		
Zdeňka Vondrová

Věšín
Buková

Srdečně blahopřejeme a omlouváme se za nezveřejnění
v prosincovém vydání Třemšínských listů.

Jubilea v únoru 2020
65
70
75
83
84

let
let
let
let
let

Marie Sýkorová		
Josef Skuhra		
Zdeněk Stočes		
Božena Loskotová
Josef Kotrbatý		

Buková
Buková
Věšín
Věšín
Buková

Srdečně blahopřejeme!

Paňáčkovna Věšín

15. února 2020 ve 20 hodin
Hraje skupina Kudrnáči
Vstupné 100,- Kč, bohatá tombola
SDH Věšín pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
Paňáčkovna Věšín

9. února 2020 od 14 hodin
Program:
14:00 - zahájení dětského bálu
14:00 - 16:00 - maškarní s Divadélkem Řimbaba
16:00 - 17:00 - židličkovaná, tanec a závěr

Historie rekreačního střediska, které v lednu zachvátil požár

V dubnu 1938 založil majitel věšínské
pily Karel Blažek v lese nad Věšínem
poblíž samoty Výrovna Lesní weekendovou osadu Brdy a feriální (prázdninový)
tábor Živnostensko-obchodnické strany
středostavovské, jejímž členem Karel
Blažek byl. Během pěti měsíců zde byla
postavena restaurace se společenským
sálem, třicet chatek pro čtyři osoby, 80
stanů s podsadami pro dvě osoby a koupaliště. V srpnu byl za účasti ministra
průmyslu, obchodu a živností a předsedy ŽOS Rudolfa Mlčocha areál slavnostně otevřen. Začala se tak psát více jak
osmdesátiletá historie areálu.
Po okupaci Československa sem jezdili na rekreaci odboráři Národní odborové ústředny zaměstnanecké, do níž
okupanti sloučili jednotlivé odborové
organizace. V roce 1944 byla zotavovna
zařazena do programu Erholungsheim
1944 „Reinhard Heydrich Vermächtnis“
v jehož rámci desetitisíce dělníků Protektorátu Čechy a Morava měly možnost
využít dovolené k týdenním bezplatným
rekreačním pobytům.
Po osvobození se Vekend stal hlavním
stanem Rudé armády a po jejím odchodu správa přešla opět pod Karla Blažka.
První rekreanti se zde objevili již v létě
1946 na základě smlouvy se Škodovými

závody. V roce 1946 byl na Vekend zaveden elektrický proud. Na kopání jam
pro sloupy pracovaly děti jugoslávských
partyzánů, které zde byly na rekreaci.
Zároveň byl do všech chat rozveden vodovod a byla přistavěna hospodářská
budova. Po znárodnění pily navázal Karel Blažek jednání s ROH o prodeji areálu zotavovny. Byla podepsána smlouva
o prodeji, ale k výplatě peněz na zákrok
ONV Blatná nedošlo. Karel Blažek byl
vyšetřován z dřívější činnosti, zmizel
z Věšína a ohlásil se z Francie, odkud
odešel do Ameriky.
Správa od letní sezony 1948 přešla
pod ROH a vedoucím byl jmenován Stanislav Petrovic. Začala tak čtyřicetiletá
éra odborářských rekreací. Koncem 50.
let bylo vybudováno sportoviště na „Měrné louce“ a v roce 1961 zaměstnanecké
byty. Nastala „zlatá doba“ pro mladíky
z Rožmitálska. Rekreovat se sem jezdila
zvláště mládež z celé republiky a na tanečních zábavách byla řada příležitostí pro seznámení. Řada mladých mužů
zde tak potkala svou životní partnerku.
V roce 1981 nastoupila jako vedoucí
paní Alena Janoušková. Během osmdesátých let se změnila skladba rekreantů.
Jezdily sem převážně rodiny a také důchodci. V roce 1987 přebraly zotavovnu

Obráběcí stroje, Škoda Plzeň a od roku
1988 zde podnik zřídil pionýrský tábor a
provozoval jej do roku 1991.
Byla zahájena jednání o vydání rekreačního střediska v restituci potomkům
Karla Blažka a Vekend byl na čtyři roky
uzavřen. V roce 1995 Vekend získala
paní Helena Jará, která ho vzápětí prodala pánům M. Slavíkovi a Ing. Strnadovi. Ti jej provozovali pod názvem Středisko aktivního odpočinku Brdy do roku
2007. Rokem 2007 přešlo zařízení pod
nové majitele, kteří areál provozovali
pod názvem Rekreační středisko Věšín.
Na konci roku 2018 se udála poslední
změna majitele, který jej nabízel rekreantům pod názvem Kemp Brdy Věšín.
Dne 4. ledna 2020 se smutně uzavřela
historie části areálu - restaurace, společenského sálu a kuchyně. V 7 hodin
ráno byl nahlášen na linku 150 požár
lesa. Byl vyhlášen poplach jednotkám
HZS Příbram, SDH Rožmitál a SDH
Věšín. Ty po příjezdu na místo uviděly
místo hořícího lesa plně rozvinutý požár
budovy. Byl vyhlášen 2. stupeň nebezpečí a okamžitě zvednuto dalších osm
jednotek hasičů. Hasební práce probíhaly až do odpoledne, z dřevěné budovy se nepodařilo zachránit prakticky
nic.
Ing. Pavel Hutr
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Věšín za rok 2019
Náš sbor má ke dni
31. 12. 2019 evidováno celkem 96 členů,
z toho 26 žen a 69
mužů. Do soutěží v
požárním sportu, brigád a ostatních akcí
pořádaných SDH se
v loňském roce aktivně zapojilo 18 žen a 35 mužů. Členové
výboru SDH v průběhu roku zajišťovali
návštěvy u našich starších členů u příležitosti jejich životních výročí a předali jim dárkové balíčky. V loňském roce
se naši členové zúčastnili celkem pěti
brigád, které byly zaměřeny na pomoc
obci, sběr železného šrotu, údržbu nám
svěřené techniky a údržbu objektu hasičské zbrojnice. Brigád se zúčastnilo
18 členů a bylo při nich odpracováno
celkem 340 hodin.
Kulturní, společenské
a sportovní akce:
• 16. února se věšínští hasiči ujali pořádání Výroční valné hromady 9. okrsku u
nás v „Paňáčkovně“.
• 23. února jsme pořádali dětský maškarní karneval, který proběhl krátce po
obědě. O zábavu pro téměř 50 dětí se
postaraly naše ženy a skupina „Řimbaba“. Téhož dne večer se uskutečnil i
„Hasičský bál“. K tanci a poslechu hrála
skupina „Kudrnáči“ a bál se velmi povedl.
• 2. března jsme zorganizovali za spolupráce se Spartou Věšín masopustní
průvod obcí s následným občerstvením
v Paňáčkovně. Masopustního průvodu
se zúčastnilo cca 35 masek.
• 6. dubna jsme uspořádali pro naše členy zájezd do muzea hasičské techniky a
civilní ochrany Zbiroh. Následně zájezd
pokračoval do Plzně na prohlídku pivovaru Prazdroj s obědem ve spilce.
• 30. dubna společně hasiči s fotbalisty
na návsi u kapličky již tradičně stavěli
májku
• 2. června jsme se podíleli opět na spolupořádání dětského dne, který se konal
ve sportovním areálu TJ Sparta Věšín za
účasti cca 70 dětí.
• 14. června se zástupci sboru zúčastnili slavnostní schůze u příležitosti oslav
130. výročí založení SDH Buková.
• 29. a 30. června se hasiči opět vydali
na sjíždění Vltavy na raftech z Vyššího
Brodu do Českého Krumlova. Akce se
zúčastnilo 34 členů včetně dětí.
• 14. září jsme se zúčastnili s praporem
oslav 140. výročí založení SDH Březnice, kde byl prapor dekorován pamětní
stuhou.
• 26. října jsme uspořádali Posvícenskou zábavu, kde k poslechu a k tanci
hrála skupina „Kudrnáči“.
• 27. října naše ženy uspořádaly tradiční lampionový průvod obcí, kterého se
účastnilo cca 80 dětí. Každé dítko opět

obdrželo drobnou pamětní odměnu.
Účast našich družstev
na soutěžích:
V loňském roce věšínský sbor a obec reprezentovala na jednotlivých soutěžích
dvě družstva mužů (družstvo do 35 let
a družstvo nad 35 let) a družstvo žen.
Družstva mužů se zúčastnila celkem 14
soutěží v rámci našeho okrsku i mimo
něj, družstvo žen se účastnilo čtyř soutěží.
• 27. dubna se družstva mužů I a II a
družstvo žen již tradičně zúčastnila zahajovací soutěže sezóny 27. ročníku
o putovní „Erb města Rožmitálu pod
Třemšínem“. Družstvo starších mužů
obsadilo 3. místo a ženy v soutěži také
vybojovaly 3. místo. Mladším mužům
to konečně vyšlo a vybojovali 1. místo a
získali do úschovy na rok „Putovní erb“.
• 11. května se na sportovním hřišti v
Rožmitále pod Třemšínem uskutečnilo
1. kolo postupové soutěže v požárním
sportu 9. okrsku. Soutěže se zúčastnila
dvě věšínská družstva mužů. Družstvo
mužů nad 35 let obsadilo v okrskové soutěži v disciplíně požární útok 2.
místo, mladší muži v překážkové a v požárním útoku obsadili 3. místo. Daniel
Peroutka v jednotlivcích obsadil krásné
2. místo.
• 15. června u našich sousedů, hasičů
z Bukové, proběhla v rámci jejich oslav
130. výročí založení jejich sboru soutěž
v požárním útoku. Soutěže se zúčastnila dvě družstva mužů a jedno družstvo
žen. Družstvo mladších mužů obsadilo
5. místo, starší muži obsadili 3. místo
ve své kategorii a 3. místo vybojovaly i
věšínské ženy.
• 5. července se uskutečnil již 28. ročník
„Memoriálu Čeňka Poláka“ v Hoděmyšli,
který se konal na fotbalovém stadionu
TJ Sedlice. Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů nad 35 let a družstvo žen.
Soutěžilo se ve dvou kolech a oba dosažené časy se sčítaly. Družstvo mužů nad
35 let obsadilo 3. místo a družstvo žen
obsadilo 1. místo.
• 7. září se družstvo starších mužů vydalo na 19. ročník o „Putovní pohár na
Berounce“ ve Stradonicích u Berouna.
Družstvo zde za špatného počasí po
člunkové štafetě a požárním útoku obsadilo 3. místo.
• 14. září se dvojice mužů SDH Věšín Jiří
Roušal a Daniel Peroutka a ženy v kombinované sestavě Simona Hrušová SDH
Věšín a Nikola Svobodová SDH Zbiroh
zúčastnily soutěže s výběhem „Svatohorských schodů“ v Příbrami. Muži obsadili 12. místo ze 40 družstev a ženy
obsadily 13. místo z 20 startujících.
• 14. září se konal 15. ročník soutěže „O
putovní pohár vedoucího ORR OSH Příbram“ v Bezděkově, kde družstvo mužů
nad 35 let obsadilo po součtu obou časů
konečné 7. místo, i když po prvních úto-

cích bylo na druhém místě - škoda.
• V loňském roce se družstvo mladších
mužů zúčastnilo čtyř soutěží „Brdské
ligy“ a se ziskem 20 bodů obsadilo celkově 20. místo.
Soutěžním družstvům děkuji jménem
výboru za reprezentaci našeho sboru a v
nadcházející sezóně jim přeji ještě lepší
výsledky než v loňském roce.
Preventivní činnost, pomoc při
požárech a dalších pohromách:
• 8. ledna výjezdová jednotka likvidovala vznícení sazí v komíně v bytovce Na
Drahách a ten samý den se podílela ve
večerních hodinách na likvidaci požáru
a vyteklé nafty z kamionu na odpočívadle u Vekendu.
• 5. dubna se naši členové zúčastnili
školení výjezdové jednotky, které se konalo v Paňáčkovně.
• 7. června za spolupráce vedení místní
základní školy se opět uskutečnila prohlídka hasičské zbrojnice.
• 8. července kolem 17. hodiny byla výjezdová jednotka povolána k likvidaci
požáru obilného pole „Na Smrčíčku“.
Hasila se plocha o rozloze cca 300x100
m a jednotka byla určena k doplňování
vody z koupaliště do cisteren.
• 13. července jednotka zasahovala na
odstraňování padlého stromu na silnici
I/19 mezi Teslíny a Míšovem.
• 10. října byla zásahová jednotka povolána k likvidaci požáru v Rožmitále u
bývalých kasáren. V tomto případě se
jednalo o námětové cvičení jednotek na
dálkovou dopravu vody k ohnisku požáru. Jednotka se dostavila na místo zásahu v daném limitu.
• 18. prosince hasiči likvidovali vznícení
přívěsného vozíku s pyrotechnikou na
silnici I/19 u rybníčku Morák.
V průběhu loňského roku osm našich
členů darovalo 3x pro potřeby nás ostatních tekutinu nejcennější, tedy svou
vlastní krev. Čtyři z nich obdrželi za
deset bezpříspěvkových odběrů bronzovou plaketu a jedna obdržela za dvacet
bezpříspěvkových odběrů stříbrnou plaketu MUDr. Jánského. Všem oceněným
blahopřeji a děkuji.
Taková byla činnost SDH Věšín za loňský rok. Závěrem mé zprávy o činnosti
sboru SDH Věšín mi dovolte, abych jménem výboru poděkoval Obecnímu úřadu
Věšín za finanční a materiální podporu
a pomoc pro naši dobrovolnou činnost.
Dále bych chtěl poděkovat členům výboru a všem členkám a členům, kteří
se aktivně zúčastňovali v průběhu roku
soutěží, brigád a zajišťování akcí na
úkor svého volného času. Odstupujícím
členům výboru bych chtěl poděkovat za
obětavou práci za uplynulé volební období a novému výboru, který byl zvolen,
přeji v dalším volebním období hodně
pracovního elánu do další hasičské práce. Jiří Smrčenský, starosta SDH Věšín
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Sbor dobrovolných hasičů Věšín a TJ Sparta Věšín
všechny srdečně zvou na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
sobota 22. února 2020 od 12 hodin

Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce se sešlo v úterý 14. ledna
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského
kraje a způsobu kontroly jejich využití“ S-6136/OŽP/2019
2. Přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku –
umělá obnova sadbou – první v částce 35 200,- Kč a zajištění
lesních porostů v částce 37 900,- Kč
3. Rozpočtové opatření 13/2019
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Zvýšení odměn zastupitelů
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce vypsat výběrové řízení na zhotovitele hydrogeologického průzkumného vrtu
2. Starostovi obce zrušit smlouvu o umístění psů v útulku
pro nalezené psy Dog center Ajax s. r. o. Volenice 61
3. Starostovi obce uzavřít smlouvu o spolupráci pro zajištění
péče o toulavé psy s firmou Storgé, z. s., Lučiště 17

Sdělení obecního úřadu Věšín

Poplatek za psy - Žádáme majitele psů, aby poplatek za psa
uhradili na obecním úřadě do konce měsíce února. Poplatek
činí 50 Kč za prvého psa a 100 Kč za každého dalšího.
Pronájem pozemků - Žádáme nájemce pozemků a zahrádek,
aby nájem za pozemky uhradili na obecním úřadě do konce
měsíce února.

ZŠ a MŠ Věšín

Věšínští žáci zpívali v kapličce

Žáci školy zpříjemnili 20. prosince předvánoční čas zpíváním
koled všem přítomným ve věšínské kapličce. Děkujeme za
varhanní a pěvecký doprovod paní Štěpánové a paní Špeciánové.
ZŠ Věšín

U nás v mateřské škole

Po Vánocích jsme se sešli plni dojmů. Společně jsme si povyprávěli, co nám komu hezkého přinesl Ježíšek a jak kdo
strávil vánoční čas. Věnovali jsme se tématu Tří králů. A ač
to při pohledu z okna vůbec nevypadá, máme tu zimu a s ní
je spojeno téma zimních sportů a radovánek. Že není venku
sníh, nás neodradilo a uspořádali jsme si malé zimní závody
v běhu a skoku na lyžích. Medaile čekala na všechny šikovné
závodníky. Sníh se snažíme přivolat písničkami a obrázky a
mezitím si čekání krátíme procházkami po okolí.
Navštívila nás paní z Ochrany fauny ČR. Pro děti v první
třídě měla krásný program na téma pejsci a kočičky a na
předškoláky čekal program Zimní spáči. Děti se formou her
dozvěděly řadu zajímavých informací a na všechny čekalo
překvapení v podobě živého pejska.
Čas ve školce trávíme hraním, dozvídáme se nové věci,
děláme řadu kreativních činností, učíme se nové písničky a
básničky, tancujeme, sportujeme a vše je tematicky spojené
se zimou. A ze všeho nejvíce si děti přejí, aby napadl sníh a
mohly si ho pořádně užít.
Kolektiv MŠ
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Hudčice
Úhrada poplatků pro rok 2020
Poplatek za komunální odpad můžete uhradit v hotovosti na
obecním úřadě v době úředních hodin (středa od 14.00 do
16.00 hod., pátek od 16.30 do 18.30 hod.), nebo bezhotovostně na účet obce Hudčice - č. účtu 521726309/0800 do
31. března 2020. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
dané nemovitosti.
Výše poplatku:
Trvale bydlící osoba
300,- Kč
Děti do 15-ti let
200,- Kč
Majitelé nemovitostí bez trv. pobytu 600,- Kč za nemovitost
Poplatek za psa
50,- Kč

Posezení občanů důchodového věku
Dne 13. prosince se konalo v jednací místnosti obecního úřadu již tradiční posezení občanů důchodového věku. Pro občany bylo připraveno občerstvení, hudební produkce a drobné
kulturní zpestření, o které se postaraly Bělčické mažoretky.
Příjemné odpoledne se neslo v duchu přátelské vánoční atmosféry a sousedského povídání.
(lž)
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Silvestrovské hokejové utkání
Na silvestra odpoledne
se i přes absenci zamrzlé vodní plochy v
Hudčicích konalo hokejové klání. Pro toto
utkání musela postačit
asfaltová plocha, místo
puku míček na tenis a
na nohách hráči neměli brusle, ale boty. I tak
jsme si toto odpoledne užili a po sportovním vyžití se mohli
začít připravovat na uvítání Nového roku. Doufám, že to příští
rok zopakujeme znovu.
(ld)

Bezděkov p. Tř.
Pozvánka na tradiční masopust

Masopustní průvod obcí Bezděkov p. Tř. se bude konat v neděli 23. února 2020. Zahájení proběhne v 11 hodin u hasičské zbrojnice, sraz masek je o hodinu dříve tamtéž. Během
průvodu a po jeho skončení v hasičské zbrojnici bude k tanci,
poslechu a dobré náladě vyhrávat Toulavá kapela. Všichni
jste srdečně zváni, masky vítány. Vilém Trčka, starosta obce

Únorové jubileum
60 let Emilie Boukalová

Bezděkov p. Tř.

Srdečně blahopřejeme!

Vševily
Únorové jubileum

Vánoční moto sraz v Sušici

Na Štědrý den se každoročně koná sraz příznivců jedné stopy.
Ani o těchto Vánocích tomu nebylo jinak. I když předpověď
počasí nebyla moc valná, bylo jasné, že několik nadšenců z
Hudčic na tento tradiční sraz vyrazí. Příjemné překvapení nás
potkalo hned v dopoledních hodinách, když se vyjasnilo a vykouklo sluníčko. Opět jsme si dobrou náladu, která na těchto
srazech nikdy nechybí, užili a po společné projížďce po Sušici
se odebrali k domovům, ke svým rodinám, abychom stihli
štědrovečerní večeři.
(ld)

76 let Vladimír Procházka Lesní Chalupy
Srdečně blahopřejeme!

Střípky z obce Vševily

q V sobotu 4. ledna
prošli obcí Tři králové. Děkujeme za váš
příspěvek, který bude
zaslán na konto organizací pečujících o děti v
nouzi a umírající lidi.
q 10. ledna proběhla
Výroční valná hromada SDH Vševily. Na ní
byl zvolen na nadcházející pětileté volební období výbor ve
stejném složení jako v období předešlém: starostka Jaroslava
Süsmilichová, náměstek starostky Josef Němec, jednatel Josef Pekárek, velitel David Němec, zástupce velitele Karel Daniel, hospodářka Petra Danielová.
q V neděli 16. 2. je vševilský masopustní průvod pozván na
pražský zámek Ctěnice (muzeum řemesel a cechů) jako ukázka lidové zábavy a tvořivosti. Budete-li mít zájem, přijďte nás
podpořit.
Josef Pekárek
q

q

q
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VŠEVILSKÝ MASOPUST
sobota 29. 2. 2020
sraz v 10:45 na návsi u kapličky

Zpráva o činnosti SDH Vševily
Opět jsme o rok starší a mou milou povinností z pozice starostky sboru, je seznámit vás s uplynulým sto dvacátým třetím rokem fungování vševilských hasičů v roce 2019. Už se
stalo tradicí, že hlavní body mé zprávy jsou zaměřeny na činnosti propojení obce s hasiči. Nejsme sbor, který by obrážel
okolí a soutěže, ale jsme hrdými nositeli hasičských ctností
a tradic právě ve Vševilech. Staráme se, aby zdejší život byl
přátelský, společenský a přívětivý. To jsou naše hlavní priority. Jako příjemný bonus pak můžeme ochraňovat majetek
blízkých.
Schůzovou činnost jsme započali 12. ledna Výroční valnou
hromadou v Pupu. Dále se v roce 2019 uskutečnily dvě členské a jedna výborová schůze.
V sobotu 8. června se ve Vševilech konal jubilejní 20. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce, tzv. Florián. Na
soutěž k Pupu se sjelo osm družstev ze čtyř sborů. V příjemném prostředí se sportovní soutěžení vydařilo. Dětská družstva měla dva pokusy. Ženské družstvo se zúčastnilo pouze
domácí. Zato muži měli velkou konkurenci a domácí skončili poslední, jelikož byli oslabeni velkou absencí svých členů.
Putovní pohár pro nejrychlejší vševilské družstvo putoval do
rukou ženského družstva. Odpoledne a večer probíhala diskotéka. Zároveň ještě jednou děkuji všem členům SDH a jeho
přátelům za organizaci, obsluhu a pohodový průběh akce.
S naší CAS-25 jsme pomáhali při různých oslavách a soutěžích okolním sborům v roce 2019 následovně: Duben byl ve
znamení brigádnické činnosti v obci. Konala se jarní brigáda
na úklid obce, na níž se zúčastnilo velké množství členů a
členek sboru. Muži se dále podíleli na několika brigádách, při
kterých pomáhali obci s různorodými činnostmi: řezání dříví
do Pupu, péče o veřejnou zeleň, sběr železného šrotu apod.
Dne 20. července jsme s cisternou byli na soutěži ve Volenicích. O týden později jsme provedli pravidelnou STK. Dále
k tomu můžeme připočítat nepřeberné množství odpracovaných brigádnických hodin jednotlivých členů a členek sboru,
například na stěhování Pupu do bývalé prodejny na návsi,
úklid hasičárny apod. Velice děkuji.
Dne 4. července jsme se zúčastnili hašení požáru skautské hájenky Na Dědku. Jednalo se o ničivý požár, po kterém
musela být celá budova stržena. Zasahovali jsme s dodávkou
vody (Němec J., Roj). Dne 23. října proběhlo námětové cvičení
v areálu bývalých kasáren v Rožmitále. Jinak náš sbor pořádá a podporuje rozsáhlou společenskou a kulturní činnost v
obci, o níž si na stránkách Třemšínských listů můžete číst v
průběhu celého roku.
K 31. 12. 2019 měl Sbor dobrovolných hasičů Vševily 45
členů. Stav se oproti předešlému roku nezměnil. Celkem nás
je 28 mužů a 17 žen.
I v roce 2020 se můžeme těšit na spoustu kulturních akcí.
Budeme se starat o svěřenou techniku a pomáhat obci při
brigádách. Pravidelně se budeme zúčastňovat odborného
školení členů výjezdové jednotky obce. Uspořádáme již XXI.
ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce u
příležitosti oslav svátku svatého Floriána (pravděpodobně 6.
června 2020), při němž oceníme členy našeho sboru za jejich
práci a za věrnost hasičstvu. Při životních jubileích členům
sboru předáme dárkové balíčky. Dle možností a stavu požární techniky se zúčastníme hasičských soutěží v okolních obcích.
Vševily jsou malá obec a mám radost, že téměř každý druhý občan je zde hasičem. Přesto nemůžeme uniknout faktu,
že členská základna stárne. Stáváme se pomyslně takovým
„čestným sborem“.
Jaroslava Süsmilichová

Volenice
Rozloučení se starým rokem

S uplynulým rokem se obyvatelé Volenic rozloučili v kulturním domě. Sešli se lidé všech věkových kategorií a při povídání, hrách a zpěvu se skvěle bavili.

Předvánoční setkání občanů

Předvánoční setkání občanů vyššího věku z Bubovic, Pročevil
a Volenic se uskutečnilo v sobotu 14. prosince. V příjemném
prostředí Bubovické hospůdky se povídalo, vzpomínalo i zpívalo. Všichni se těší na další setkání.

Draní peří v Bubovické hospůdce

V sobotu 18. ledna 2020 se konalo v Bubovické hospůdce 2.
setkání žen při draní peří. Po svědomité a pilné práci se ženy
vzájemně pohostily sladkým i slaným a slíbily si předání receptů. Další termín draní připadl na 24. ledna.
SDH Bubovice zve na tradiční hasičský ples. Koná se
v sobotu 8. února od 20 hodin v Bubovické hospůdce.
K tanci a poslechu hraje skupina MELODYmix.
Návštěvníky čeká bohatá tombola. Vstupné je 100 Kč.
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Vranovice
Informace pro občany

q Připomínáme občanům, že nejzazší termín pro nákup známek na popelnice je 28. únor 2020. Při nedodržení tohoto
termínu bude poplatek navýšen o 25 %.
q Prosíme obyvatele Vranovic, aby parkovali na svých pozemcích a v případě nutnosti tak umožnili protahování obecních
komunikací.
q Vstup do posilovny je od 1. 1. 2020 umožněn jen osobám
starším 18 let. Je třeba si na OÚ vyzvednout nový klíč výměnou za starý. Osobám, které přinesou na OÚ starý klíč a
nebudou požadovat nový, bude vrácena záloha 100,- Kč.
q Obec nabízí samovýřez v hůře dostupném terénu – přednostně pro ty, kteří v předchozích letech této možnosti ještě
nevyužili. Bližší informace získáte na OÚ.
q Žádáme rodiče, aby dbali na bezpečnost svých dětí, a to
zejména v souvislosti se zemními pracemi, které v obci probíhají.
Blanka Strnadová, starostka obce
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Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Náš sportovní tým nezahálel a 11. ledna se zúčastnil zimní
soutěže v požárním útoku v Dolním Hradišti. Jedná se o seriál tří soutěží, takzvaný Ice cup, jehož další termíny jsou 25.
ledna v Úněšově a 8. února v Nevřeni. Na zahajovacím kole se
nám podařilo v konkurenci asi 30 týmů vybojovat krásné 3.
místo. Ze soutěže jsme spěchali na naši valnou hromadu, která se konala již tradičně v restauraci U Mazanců. I přes nevelkou účast členů sboru se nám podařilo zvolit nový výbor pro
rok 2020 až 2025 ve složení Ing. Stanislav Strnad st. – starosta, Jiří Lojín – náměstek starosty a velitel, Petra Holubcová,
DiS. – zástupce velitele, hospodář a jednatel, Václav Polák –
velitel jednotky obce, Ing. Stanislav Strnad ml. – revizor, Karel
Havlíček st. a Václav Svoboda – strojník, Stanislav Melichar
ml., Karel Havlíček ml. a Robert Jeřábek – členové výboru.
Z hostů se valné hromady zúčastnili starosta 9. okrsku Petr
Kašpar a nový starosta SDH Sedlice Karel Čejka, kteří přednesli své diskuzní příspěvky. Hostům bych chtěl poděkovat za
přijetí pozvání a novému výboru přeji hodně úspěchů v jejich
práci.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Dotační program 2020
na výstavbu domovní čistírny odpadních
vod z rozpočtu obce Vranovice
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání programu, na jehož základě lze podat žádost o dotaci na výdaje spojené se stavbou
ČOV vybudované pro již stávající budovy sloužící k trvalému bydlení na území obce Vranovice tam, kde není technicky
možné se připojit na budovanou kanalizaci.
Podmínkou pro udělení dotace je vybudování malé domovní
ČOV a její uvedení do trvalého provozu. Způsobilé výdaje pro
udělení dotace jsou pouze výdaje spojené s nákupem technologie ČOV a náklady na projektovou dokumentaci. Faktury nesmí být vystavené dříve než 1. 1. 2017. Oprávněným
žadatelem mohou být fyzické osoby, jež jsou vlastníkem nemovitostí na katastrálním území obce Vranovice, a to trvale
obývaných bytových domů, ve kterých je alespoň jedna osoba
přihlášena k trvalému pobytu. Výše dotace činí maximálně
30 000,-Kč. Žádosti lze podávat na Obecním úřadě Vranovice,
Vranovice 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem na předepsaném formuláři od 14. 1. 2020 do 31. 10. 2020. Přesné znění
Dotačního programu najdete na úřední desce a na stránkách
obce. Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě nebo
ke stažení na http://www.obec-vranovice.cz/urad-2/formulare-ke-stazeni-1/.
Blanka Strnadová, starostka obce

Oslava Mezinárodního dne žen

Starostka obce Vranovice zve všechny ženy a dívky z Vranovic na setkání u příležitosti MDŽ, které se bude konat
dne 8. 3. 2020 od 15 hodin. Prosíme ženy, které se oslav
zúčastní, aby se přihlásily na e-mailové adrese obce vranovice@tremsin.cz nebo na telefonu 721 752 027 nejpozději
do 28. 2. 2020. Místo konání bude přihlášeným upřesněno.
Blanka Strnadová, starostka obce

Program knihovny na únor
5. 2. Knihovna pro děti - dárkové krabičky
12. 2. Knihovna pro dospělé
19. 2. Knihovna pro děti - hlavolamy
26. 2. Knihovna pro dospělé

Ice cup v Dolním Hradišti.

Foto: archiv sboru

Ve Vranovicích bude karetní turnaj
Dne 22. února se bude konat od 15 hodin karetní turnaj. Podrobnější informace mohou zájemci získat na telefonním čísle
606 832 975.
(bs)

Sedlice
Veřejné osvětlení v obci
Veřejné osvětlení je v havarijním stavu. Po každém dešti vyvstane problém především v části Belina, kde osvětlení neustále vypadává. Jakmile svítidla vyschnou, je to lepší a světla
opět fungují. Možná úsměvné, bohužel pravdivé a pro mnohé
z vás otravné.
Na podzim loňského roku jsme podali na Ministerstvu životního prostředí žádost o dotaci v programu EFEKT na
výměnu a doplnění svítidel za nová úsporná LED světla. V
prosinci byla naše žádost akceptována a nyní nám jsou finanční prostředky rezervovány. Na přelomu února a března
by měl ministr životního prostředí potvrdit přidělení dotace.
Poté budeme pracovat na výběrovém řízení na zhotovitele
akce a přípravě realizace. Z důvodu přípravy této celkové obměny svítidel nám nepřijde efektivní investovat větší částky,
a tak “lepíme” to stávající. Prosíme o trpělivost a shovívavost.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

26

Místní poplatek ze psů

OPRAVA V lednovém vydání Třemšínských listů bohužel vyšla mylná informace o výši místního poplatků ze psů. Držitelé
psů mladší 65 let platí za prvního psa 200 Kč a za každého
dalšího 250 Kč.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

Informace ke kanalizaci a vodovodu
V lednu proběhlo podání žádosti o dotaci na kanalizaci z národních zdrojů. V tomto dotačním titulu jsme mohli do způsobilých výdajů uplatnit jak veřejné části přípojek, tak kanalizační přivaděč z Hoděmyšle do Rožmitálu pod Třemšínem.
Tyto dvě položky byly v minulé žádosti nezpůsobilé a dotace
se z nich tak nepočítala. Novou žádostí si můžeme pomoci k
dotaci vyšší o 3,3 mil. Kč. Samozřejmě tato žádost bude posuzována a kontrolována. Výsledek bychom měli znát v polovině
tohoto roku.
Využíváme každé možnosti, a tak podáváme žádosti na
Krajském úřadu Středočeského kraje na kofinancování vodovodu i kanalizace.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

Zdražení známek na směsný
komunální odpad
Vážení občané, čím dál častěji slýcháme na obecním úřadu
komentáře k tomu, jak jsou známky na popelnice drahé, a
že pořád zdražujeme. Ano, jsme k tomu nuceni. Ceny za svoz
komunálního odpadu jdou neustále nahoru. Nevím, jestli jste
už nezaznamenali z jiných zdrojů, ale k razantnímu zdražení
došlo i v případě tříděných odpadů. Do konce loňského roku
platila obec za vývoz jednoho kontejneru na sklo, plasty a papír 10 Kč. Od letošního roku platíme za svoz jednoho kontejneru na plasty 213 Kč, kontejneru na papír 173 Kč a kontejneru na sklo 219 Kč. Výdaje tak půjdou rapidně nahoru. A to
nemluvím o tom, že obec zajišťuje bezplatný svoz biologického, nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Dotujeme odpady více než dost. Myslím si, že meziroční zdražení odpadu o
cca 100 Kč za rok není tak nesmyslné, jak jsem měla možnost
vyslechnout. Zkuste se na to, prosím, podívat naší optikou.
Děkujeme.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

Vydařené vánoční zpívání v Sedlici
Vánoce jsou již dávno za námi a pomalu ale jistě se blíží jaro.
Přesto bych si dovolila vrátit se pár slovy na Vánoční zpívání v
Sedlici, které bylo již 18. prosince a i přes nepřízeň počasí se
sešlo téměř 200 lidí. Ráda bych jim poděkovala, že je počasí
neodradilo a přišli. Odměnou jim snad byly sladkosti, kterých
bylo jako v cukrárně, i řízky z kaprů, poslech koled členů
spolku i vystoupení malých hudebnic - Markétky a Elišky
Řánkových. K vidění byl i nový betlém, na který obec dodala
potřebné finance a výtvarně ho vytvořil Pepa Jeníček. A fakt se
povedl. Na obecním úřadě byla výstava starých hraček, která
nás, starší, určitě vrátila do dětství. Po skončení programu u
vánočního stromu jsme se přesunuli do Hospůdky Pod Hůrkou, kde se zpívaly koledy, ale i tancovalo. Vánoční zpívání se
tak díky vám povedlo.
Jaroslava Ryčlová
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Hasičský ples a dětský karneval
SDH Sedlice ve spolupráci s obcí Sedlice pořádá 22. února v
Hospůdce Pod Hůrkou od 14 hodin dětský karneval a od 20
hodin hasičský ples. K tanci a poslechu bude hrát kapela Náhodná hudební sešlost. Vstupné je 100 Kč, připravena bude
bohatá tombola.

Tradiční masopustní průvod
V sobotu 29. února se koná masopustní průvod. Sraz účastníků bude ve 14 hodin před hasičárnou v Hoděmyšli. Pro
účastníky masopustu budou připraveny masky v půjčovně
zdarma.

Maškarní ples v Sedlici

SDH Sedlice ve spolupráci s obcí Sedlice pořádá Maškarní ples 14. března od 20 hodin v Hospůdce Pod Hůrkou.
Jako tradičně proběhne vyhodnocení tří nejlepších masek.
Vstupné je 100 Kč.

Koupě
Informace a aktuality z obce
najdete na www.obec-koupe.cz

O počasí v prosinci
První měsíc zimy nám jí mnoho nepřinesl, ani sníh se neudržel. Jako celek vychází teplotně silně nadnormální, když
průměrná teplota 1,7°C je 3,3°C nad dlouhodobým normálem
a srážkově mírně podnormální s úhrnem srážek 32,7 mm, což
odpovídá 74 % téhož normálu.
Od 1. do 6. 12. převažovaly dny s polojasnou až jasnou oblohou s nepatrným sněžením 3. 12. Jinak se srážky nevyskytly.
Noci byly mrazivé a teploty klesaly často i pod -5°C, přičemž
jsme dne 6. 12. zaznamenali teplotu -7,8°C (při zemi -9,9°C),
která je i nejnižší teplotou v měsíci. Přes den se teploty pohybovaly do 4°C a 5. 12. nevystoupila teplota ani přes den
nad 0°C (tzv. ledový den), což se v dalším průběhu měsíce už
nezopakovalo.
V období od 7. do 10. 12. naopak každodenně pršelo a oteplilo se až na 8°C. Ve dnech 8. a 9. 12. vály silné větry. Stouply
i noční teploty, takže postupně přestalo mrznout. Oblačnosti
bylo více než v předcházejícím období.
Období od 11. do 14. 12. připomnělo, že je prosinec zimním
měsícem. Každodenně sněžilo, ale sníh se neudržel. Teploty
přes den poklesly na hodnoty od 0,7°C do 2,9°C a 14. 12.
jsme při bouřlivém větru zaznamenali až 5,6°C. Noci byly
mrazivé. Bylo oblačno až zataženo.
Ve dnech od 15. do 25. 12. bylo nejtepleji z celého měsíce.
Zpočátku převažovalo mlhavé počasí, které bylo pak od 21.
12. vystřídáno deštěm, při němž spadlo celkově blahodárných
19,9 mm vody. Teploty ve dnech 15. a 18. 12. přesáhly dokonce hranici 10°C, když teplota 13,4°C naměřená 18. 12. je
i nejvyšší teplotou v měsíci. Od 21. 12. ustaly noční mrazy.
Dne 15. 12. jsme zaznamenali silný až bouřlivý vítr.
Ve dnech od 26. 12. do konce měsíce bylo již chladněji a
vrátily se i noční mrazy. Dne 28. 12. nepatrně sněžilo a udržel
se ráno jen sněhový poprašek. Zažili jsme i několik krásných
slunečných dní.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.
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Tradiční hasičský ples v Hlubyni
Sbor dobrovolných hasičů v Hlubyni si vás dovoluje pozvat
na hasičský ples, který se koná v sobotu 1. února od 20:00
v KD v Hlubyni. K tanci a poslechu hraje kapela Kudrnáči.
Připravena bude bohatá zabijačková tombola.

Večer s vinařem

Dětský maškarní bál v Hlubyni
Rybářský spolek a obec Hlubyně pořádají 15. února od 14:00
dětský maškarní bál v kulturním domě v Hlubyni. Všechny
děti i s rodiči jsou srdečně zvány.
Josef Drnek

pátek 14. února 2020

Veřejná sbírka na záchranu
celodřevěné koněspřežné stříkačky
Sbor dobrovolných hasičů Drahenice děkuje všem dárcům
za finanční dary do veřejné sbírky na záchranu celodřevěné
koněspřežné stříkačky SDH Drahenice z roku 1807. Cena restaurátorských prací je zhruba 700 tisíc korun.
Veřejná sbírka pokračuje i v letošním roce. Přispět lze
na transparentní účet 2401586988/2010 nebo v hotovosti po domluvě na telefonním čísle 732 454 875. Veškeré platby v hotovosti budou vloženy také na výše uvedený
účet.
Jan Uhlíř, starosta SDH Drahenice

18:00

Hospůdka u Pavla

vstupné: 299,- Kč/osoba

CENA ZAHRNUJE:
výklad vinaře Lubomíra Skráška o výrobě a kvalitách vína
 komentovaná degustace 10 vzorků přívlastkových vín
 škvarková pomazánka, sýry, pečivo


REZERVACE VSTUPENEK NEJPOZDĚJI 10. ÚNORA
Hospůdka U Pavla,
Kpt. Jaroše 576
Rožmitál pod Třemšínem nebo na tel. 777 821 538
Vinařství a vinný sklep U Skrášků
- rodinné vinařství situované pod pálavskými vrchy
- výroba a produkce kvalitních vín
- chloubou této vinice jsou odrůdy Pálava a Aurelius

Kaiser s. r. o.
Nádražní 753,
262 42 Rožmitál p. Tř.
Tel./fax: 318 665 322
www.kaiser-sro.cz

Firma Kaiser s. r. o. přijme:
Mistra / Mistrovou v pilařském provozu
Náplň práce: pravidelná kontrola parametrů výrobního procesu
s výsledky o celkové činnosti, dohlížení na plnění výrobních objednávek z hlediska nastavených termínů a kvality, kontrola a vyhodnocování práce a výroby, řízení směny a výroby dle plánu výroby
ve výrobním středisku, zabezpečování efektivního využití pracovní
doby a výrobních zařízení, optimalizování výroby za účelem zvýšení produktivity, kontrola kvality a eliminace nejakosti
Požadujeme: praxi ve výrobním závodě a s vedením lidí, organizační schopnosti a komunikativní dovednosti, ﬂexibilitu a spolehlivost
Nabízíme: mzda 45 000,- Kč, zázemí stabilní společnosti, práce na
plný pracovní úvazek, stravenky, nástup možný ihned

Dělníky dřevařské výroby / obsluha pil a jiných
zařízení na prvotní zpracování řeziva
Náplň práce: manuální práce se dřevem, kontrola jakosti, práce dle
zadání nadřízené osoby
Požadujeme: zručnou manuální práci se dřevem, zkušenosti z dřevařského provozu výhodou, prostorová představivost, zájem o dlouhodobou stabilní práci, dobrý fyzický stav, dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti
Nabízíme: 150,- Kč / h, práci na plný pracovní úvazek, zázemí stabilní silné české ﬁrmy, nástup možný ihned, ﬁremní beneﬁty – stravenky, motivující mzdové ohodnocení

pro divizi Strojírny Rožmitál
hledáme nové kolegy
• administrativní pracovník • obchodní
referent • vedoucí skladu • skladník
• konstruktér • strojírenský dělník

nabízíme:
• zázemí tradiční české společnosti
• práci na HPP • jednosměnný provoz
• stabilizační odměny • závodní stravování
Pozice vhodné i pro absolventy.
Nástup možný ihned.
Kontakt: Jarmila Kocíková , T: 318 427 336,
E: jarmila.kocikova@ravak.com
https://www.ravak.cz/kariera
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RESTAURACE A UBYTOVNA U STADIONU
Otevírací doba:
Po - Čt 13 – 22 hod.
Pá - So 13 – 23 hod.
Ne
13 – 22 hod.

Čepujeme:
Budvar 10o
Ležák 33 - 11o
Pilsner Urquell 12o
+ pivní speciály /dle nabídky/
Sudové víno Vinařství Vajbar
Dále nabízíme pokrmy k pivu
a vínu – naložený sýr a ryby,
tlačenka, hovězí guláš, katův šleh
***
Každý pátek nabízíme
domácí bramboráky.

AKCE
PLÁNOVANÉ
NA ÚNOR




14. – 16. 2.
28. – 29. 2.

Ubytování:
nabízíme ubytování až pro 45 osob.
Složení pokojů - 8 x 5 lůžkový pokoj /společné sociální zařízení - 190,- osoba/
- 1 x 2 a 1 x 3 lůžkový pokoj s vlasním sociálním zařízením,
TV a lednicí - 290,- osoba.
K dispozici je vybavená kuchyňka, společenská místnost,
TV, wiﬁ – free.

Pečená vepřová kolena
Zvěřinové hody
(řízečky, guláš, kančí
se šípkovou omáčkou)

BEREME
PLATEBNÍ
KARTY

Srdečně zve a těší se
na Vaši návštěvu
kolektiv pracovníků

Rezervace a info na tel.
777 087 290, 318 665 523
www.ubytovnarozmital.cz
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Všichni z čalounictví Rožmitál p. Tř.
a z provozovny Zalány
Vám přejí šťastný rok 2020,
dobré zdraví, pohodu
v rodinách, klid a mír
v naší krásné zemi.

Ať Vás na všech vašich cestách provázejí andělé.

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

Hledáme nové kolegy/kolegyně na pozice:
samostatná účetní a rozpočtář: (úvazek 0,5 nebo DPČ), SŠ, min.
3 roky praxe na obdobné pozici, znalost účetní problematiky
ve státní správě – výhodou,
organizační pracovník a průvodce: (úvazek 0,5 nebo DPP/DPČ)
min. SŠ, dobrá znalost Aj (další jazyk výhodou), ﬂexibilita,
proaktivní přístup, kultivované vystupování, pečlivost,
odpovědnost. Pozice je v případě práce na dohodu vhodná
i pro studenty (VŠ,SŠ)
pracovník úklidu a na pomocné zahradnické práce (20 h/týden,
DPP/DPČ).
Platové zařazení: smlouva - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a délky praxe
Nástup: ihned nebo dle dohody
Upozorňujeme na nutnost dojíždění - aktivní řidič.
Nabízíme:
- práci v dynamickém prostředí unikátní kulturní instituce
- aktivní spoluúčast na kulturním dění (svatby, koncerty, apod.)
- každodenní využívání cizích jazyků
- malý kolektiv spolupracovníků
Výběrové řízení:
bude probíhat průběžně až do obsazení dané pozice. Zájemci mohou
zaslat motivační dopis a CV na e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
Více o nás a o pozicích na: www.antonindvorak.cz
(sekce „volná místa“) nebo na tel.: 724 969 741 (út - pá 10 - 15 h)
Těšíme se na nové kolegy!

�������������� ���
����������������������
������������ ���
��������������������
������
������
���������������

���������������
�����������������������������
�����������������������������
������������������������� �����
�������������������������
�����
��!" ��������
��!" ��������
���#�����������������������
����� ������
���#�����������������������
������
������ ������ �������� ������ �����
�����������
������ ������ �������� ������ �����������

$%&'%()*$%&()�+&��%(,-)*.��&)*
$%&'%()*$%&()�+&��%(,-)*.��&)*
/0 ,()*!01)��2�3-450����-6�(7
/0
,()*!01)��2�3-450����-6�(7
����������������������"%(,��8���$9+3
����������������������"%(,��8���$9+3
-%1�2�:�����;�<;�
-%1�2�:�����;�<;�
===��&>!%?2(�',+�"?
===��&>!%?2(�',+�"?

PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ
BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287
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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

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

606 260 996

Zdeněk ŽIBŘID

koupelnyrozmital@email.cz
drevostavbyrozmital@email.cz

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996

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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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

Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz
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PALIVA PANO
Ověření dostupnosti ZDARMA
Rychlá instalace
Individuální přístup
Monitoring sítě 24/7
Internet 24 hodin denně,
neomezeně, bez datových limitů
Možnost sledování TV přes internet
ZDARMA

instalace a pronájem koncového zařízení

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

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

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

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

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

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka březnového čísla pro příjem
inzerce bude ve čtvrtek 20. února
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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Výroční schůze SDH Hvožďany

VALNÁ HROMADA. V sobotu 11. ledna 2020 se v restauraci U Mazanců konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vranovice.
Foto: archiv SDH

Rosenthal připravuje bojovku

V sobotu 18. ledna
2020 se konala výroční schůze SDH
Hvožďany. Letošní
rok je znamení voleb v jednotlivých
sborech dobrovolných hasičů, a tak
bylo i ve Hvožďanech zvoleno nové vedení, které bude v nadcházejícím období
pracovat v tomto složení: Starosta SDH Jiří Tůma, zástupce
starosty Petr Tůma, velitel SDH Miroslav Liška, jednatel Vojtěch Balek a hospodář Michal Blovský. Znovu nekandidovat
se rozhodl na pozici jednatele Stanislav Tůma st. a člen výboru okrsku Josef Kabát. Obec Hvožďany děkuje oběma za
jejich celoživotní příkladnou práci pro sbor dobrovolných hasičů ve Hvožďanech.
Markéta Balková, starostka obce

Vánoční turnaj v nohejbale

Jako každý rok, i letos spolek Rosenthal připravuje bojovou
terénní hru pro děti s názvem Bitva o Údolí Růží. Akce se
bude konat od 24. do 25. dubna 2020 tradičně Na Dědku.
Více informací a registrační formulář naleznete na webové adrese www.bour.cz.
Rosenthal z. s.

Starorožmitálský betlém ožil

Hráči se opět po roce sešli 26. prosince 2019 v tělocvičně ve
Hvožďanech na šestém ročníku turnaje v nohejbale. Na prvním místě skončil domácí tým našich mladých hráčů Rezerva
Vacíkov. Druhé místo obsadil tým Šviháci a třetí skončil tým
Počáply. Konkurence byla i tentokrát opravdu veliká a bylo
k vidění mnoho hezkých zápasů, které potěšily oko několika
diváků, ale i ostatních hráčů. Chtěl bych touto cestou moc
poděkovat sponzorům za krásné ceny, které nám věnovali do
turnaje. Našim hlavním sponzorem byl jako už tradičně Pivovar Herold Březnice, a dále PRO-DOMA Rožmitál, Moneta
Money Bank Příbram a ČSOB Příbram. Velké poděkování patří také Obecnímu úřadu Hvožďany za propůjčení prostorů
tělocvičny.
Martin Fous

Vánoční podvečer u Gangloffů
V sobotu 21. prosince ožil už potřetí v západním cípu Starého Rožmitálu betlém a rozzářil tváře malých i velkých návštěvníků. Tuto jedinečnou událost v podání dvaceti místních
starousedlíků i chalupářů si opět nenechaly ujít desítky lidí
z obce i okolí.
Rybova Česká mše vánoční Hej, mistře byla zarámována
betlémskou hvězdou na začátku představení a koledou na
jeho konci. Řada návštěvníků využila možnost, aby si mohla
zblízka prohlédnout vyřezávané betlémské postavy v životní
velikosti, dílo Petra Mory. Přestože nebyla žádná zima a jen
chvílemi poprchávalo, svařené víno šlo dobře na odbyt. Děti
byly ovšem místo alkoholu podarovány drobnými dárky, které
jsou upomínkou na slavnostní podvečer.
Představení, které vymyslel a na své zahradě v Ruslandu
realizoval se svými kamarády Jiří Šmíd, mělo všechny atributy pohodového a laskavého vánočního setkání spoluobčanů.
Jindřich Jirásek

V Podbrdském muzeu v Rožmitále se 28. prosince uskutečnil
netradiční Vánoční podvečer u Gangloffů. Účastníci prošli v
několika divadelních zastaveních výstavou a ochutnali jídla
připravená podle receptů z kuchařky z rožmitálského zámku
z roku 1852.
(pm)
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Školáci si užili v ZOO Den dětských sponzorů

Členové Ekotýmu rožmitálské základní školy společně s výherci ve sběrové
soutěži navštívili 18. prosince v rámci Dne dětských sponzorů ZOO Praha,
kde se žáci školy již několik let podílejí na sponzorování levharta obláčkového.
Foto: archiv školy

Den s rožmitálskými rybáři ve věšínské škole

Jaroslav Svěcený
vystoupil v Rožmitále

Město Rožmitál p. Tř. přichystalo na
23. prosince tradiční vánoční koncert
houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Tentokrát ho doprovodila na cembalo skvělá Jitka Navrátilová. Koncert
nazvaný Barokní Vánoce Jaroslava Svěceného se konal ve společenském centru a nenechalo si ho ujít přes dvě stě
nadšených posluchačů.
(fž)

Výstup na Pražák měl
letos rekordní účast

Ve věšínské škole se konalo 13. prosince projektové dopoledne, které připravil
Český rybářský svaz, místní organizace
Rožmitál p. Tř. Rybáři pro děti z MŠ i ZŠ
přichystali krásné, naučné a interaktivní ukázky nejen rybářských technik,
nadhozu na cíl, vázání háčku, ale třeba
i „poznávačku” ryb a vodního ptactva.

Mladí rybáři předali našim dětem cenné zkušenosti a pootevřeli jim správný
přístup nejen k přírodě, ale i k rybám
samotným. Tímto chceme poděkovat
místní rybářské organizaci Rožmitál p.
Tř. i jejím mladým rybářům a všem za
perfektně připravenou akci a dárečky
pro děti.
ZŠ Věšín

Divadelní spolek uvedl v Rožmitále Mrazíka

Kamýcký divadelní spolek KADIS uvedl v neděli 12. ledna v podvečer v rožmitálském společenském centru svoji hru Mrazík podle scénáře Nikolaje Erdmana v režii Ilony Kubánkové. Diváci tak mohli strávit příjemné chvíle s šikovnými divadelníky, kteří tentokrát přivezli do Rožmitálu legendární ruskou
pohádku. V pátek před tím ji odehráli i ve Hvožďanech. Foto: František Žán

V sobotu 11. ledna se uskutečnil už 17.
ročník tradičního Výstupu na Pražák,
který každoročně organizuje Klub přátel
Mrázka. Velká část z dobrovolných příspěvků od návštěvníků je vždy využita na
dobročinné účely. Podle serveru pribram.
cz se letošního ročníku akce zúčastnil
rekordní počet 2557 pochodujících, kteří přispěli částkou přesahující 240 tisíc
korun.
(red)

Sedlicí a Hoděmyšlí
prošli Tři králové

Sedlicí opět po roce prošli Tři králové v
podání členů Sedlicko-hoděmyšlského
spolku pro zachování tradic. Každoročně už mnoho let obcházejí domy, jejichž
obyvatelé na ně vždy již netrpělivě čekají.
Jaroslava Ryčlová

