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K základní škole vede
nový chodník a cesta

Technické služby města Rožmitál pod
Třemšínem dokončily ještě před nástupem zimy úspěšně nový chodník a cestu
k zadnímu vstupu do Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále p. Tř. (ah)

Rekonstrukce vedení
nízkého napětí

Předposlední týden v lednu byla zahájena rekonstrukce nadzemního vedení
nízkého napětí ve Hvožďanech v lokalitě Špejchar, Tvrz a zdravotní středisko
a dále směrem k Zíbovu mlýnu. V této
části budou odstraněny sloupy elektrického vedení a vedení bude uloženo do
země. V rámci prací bude také vybudováno nové veřejné osvětlení. „Prosíme
občany, obyvatele bytových domů a pacienty zdravotního střediska o respektování prostoru staveniště,“ žádá starostka obce Markéta Balková.
(red)

Uzávěrka březnového
čísla bude ve čtvrtek
18. února

únor 2021
Ročník XVIII. - č. 2

Zemřel Josef Vondrášek

Dne 29. prosince 2020 zasáhla celý kraj
pod Třemšínem velmi bolestná a nečekaná zpráva. Zemřel Ing. Josef Vondrášek, který stál od roku 1998 v čele
města Rožmitál pod Třemšínem. Dlouhé
roky předsedal Svazku obcí Mikroregion
Třemšín, byl mimo jiné také předsedou
Sdružení Čechy nad zlato nebo členem
správní rady Místní akční skupiny Podbrdsko.
Josef Vondrášek se narodil 25. července 1950 v Příbrami. V letech 2013
až 2017 zastával funkci poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, v letech 2004 až 2012 byl zastupitelem Středočeského kraje.
V letech 1956 až 1965 navštěvoval
Základní školu v Rožmitále pod Třemšínem a v letech 1965 až 1969 pak Střední průmyslovou školu strojní v Příbrami.
Po maturitě v roce 1969 nastoupil jako
zaměstnanec do podniku Agrostroj v
Rožmitále pod Třemšínem, kde pracoval
24 let až do roku 1993 – nejdříve jako
řadový dělník, později po návratu ze základní vojenské služby jako směnový
mistr, normovač, plánovač či obchodněekonomický náměstek. V letech 1988 až
1993 zastával post ředitele závodu. Při
zaměstnání vystudoval v letech 1982
až 1986 Vysokou školu ekonomickou v
Praze a získal titul Ing.
Na začátku 90. let odešel z Agrostroje po jeho privatizaci a začal soukromě
podnikat. Šest let působil v rožmitálské
firmě zabývající se strojírenskou výrobou, servisem a prodejem osobních
aut.
Do politiky vstoupil, když byl v komunálních volbách v roce 1994 zvolen
jako nestraník za KSČM do Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem.
Mandát zastupitele města obhájil v komunálních volbách v roce 1998, po nich
se pak stal starostou města Rožmitálu
pod Třemšínem. V této funkci setrval
díky svým schopnostem, obětavé práci
pro občany, díky své pracovitosti a přízni svých voličů až do své smrti.
Součástí tohoto vydání jsou některé
zápisy z virtuální kondolenční knihy,
která byla vytvořena na webových
stránkách města www.rozmitalptr.cz.
Všechny se bohužel nevešly, ale
zůstávají i nadále na webu.

Ing. Josef Vondrášek
M 25. července 1950
? 29. prosince 2020
Pro Rožmitál pod Třemšínem žil. Projektů, které se ve městě za dvaadvacet
let jeho působení zrealizovaly, bylo mnoho. Rožmitál má opravené školy, školky, silnice, chodníky, koupaliště, domy.
Udělal spoustu práce, aby se lidem ve
městě žilo dobře. Vybudoval Podbrdské
muzeum, zveleboval a opravoval sportoviště, a myslel i na občany v osadách.
Majetek města za jeho působení dosáhl
miliardové hodnoty. Kam se člověk podívá, najde jeho stopy. Bylo by tak těžké
vyjmenovat vše, co vykonal. Záleželo mu
na tom, aby měl Rožmitál pod Třemšínem dobré jméno v Česku i za jeho hranicemi a věnoval mu všechen svůj čas.
Byl skvělý ekonom, manažer, laskavý
člověk, ochoten každému naslouchat a
podat pomocnou ruku. Čest jeho památce.
(red)
Člověk, který si zaslouží
jméno Dobrý, je ten, jehož
myšlenky a práce jsou
věnovány spíše
jiným než jemu samému.
Walter Scott

Třemšínské listy - únor 2021

Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Duhovo-sluníčkový zpravodaj
Nástup roku 2021 v naší mateřské škole začal „Třemi králi“.
Kašpar, Melichar, Baltazar a píseň My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám…
zněla v celé školce. A mohli jste
potkat naše děti v kostýmech
králů a vlastnoručně vyrobených královských korunách,
které přejí šťastný nový rok.
Však všichni potřebujeme, aby
ten nový rok byl radostnější a
veselejší. Sněhová královna Hanse Christiana Andersena jako
téma v našem výchovně vzdělávacím plánu snad předznamenala lednový zimní čas se vším, co k němu patří. Když paní
Zima kraluje a vše, co nám umí vyčarovat, hlavně pořádnou
nadílku sněhu a ledu, nás velmi těší. A když jsme se dost
vyřádili a užili si sněhu na školní zahradě a na kopečcích v
blízkém okolí, začali jsme chystat „Zimní olympijské hry“ v
duhovo-sluníčkovém podání. Naše disciplíny byly zcela originální a jejich provedení stejně náročné a zábavné (škoda, že
se nemohli zúčastnit rodiče). Školkové olympijské hry jsme
si všichni užili. Sníh a zimní čas nás baví. Zima pro přírodu
přináší odpočinek a přípravu na jaro, ale pro nás děti spoustu
příležitostí pro přímé hry na sněhu, pozorování stop, klouzání,
stavění sněhuláků a iglú, experimentování se sněhem a ledem
a mnoho možností uplatnit svoji fantazii a tvůrčí schopnosti.
V zasněžené krajině máme spoustu námětů a inspirace pro
naše výtvarné, hudební či dramatické činnosti. Přináší nám
spoustu nových zážitků, poznatků i zkušeností a hlavně radosti z pohybu a tvoření.
Za kolektiv MŠ Jiřina Němcová

Rok 2020 očima včelařů

Když se ve sdělovacích prostředcích na přelomu roku 2019 –
2020 začaly šířit zvěsti o nějakém viru v Číně, nikoho ani ve
snu nenapadlo, co bude zanedlouho následovat u nás. Výroční členské schůze všech tří včelařských spolků mikroregionu
Třemšín proběhly na začátku roku, kde si ještě stačili na dalších pět let zvolit staronové vedení. Poté se k nám nastěhoval
koronavirus, schůzová činnost ustala a chod spolků se řídí
jen telefony a e-maily. Výroční členské schůze, na nichž se
vždy hodnotí uplynulý rok a stanovují se úkoly na rok následující, jsou letos v nedohlednu. O příčinách tak špatného
roku z pohledu medné produkce jsem podrobně psal v říjnových Třemšínských listech. Nyní se zmíním o zdravotním
stavu našich včelstev. Včelí mor nebyl v našich spolcích ani
blízkém okolí zjištěn. S varroázou je to horší, bojujeme s ní už
40 let. Situace se zhoršila v létě, kdy nebyla žádná snůška a
včelstva začala slídit. Nejvíce na to doplatila nejsilnější včelstva, která si denně přitáhla do úlů i stovky varroa od hladových, zesláblých a kolabujících včelstev. V září a říjnu po nich
zbyly úly bez včel s kolečky plodu a plnými rámky zimních
zásob, na kterých si hodovaly vosy. Stačí jeden nezodpovědný
včelař, který řádně neléčí svá včelstva a zamoří tím varroazou
celé okolí. Nejvíce na to doplácejí poctiví včelaři, kteří se řádně starají o svá včelstva. Nerozumím tomu, co poslední dva
roky provádí Státní veterinární správa. V metodickém pokynu léčení včelstev na rok 2020 zrušila celorepublikové plošné léčení na varroázu prováděné vždy od 10. 10. každoročně
3x lékem Varidol. Bylo to velice účinné léčení, které drželo
varroázu v přijatelných mezích, a záviděl nám ho celý svět.
Nyní je na každém včelaři, kdy, jak a čím bude svá včelstva
léčit. Další nepochopitelnou věcí SVS od letošního roku je, že
včelař při přemísťování svých včelstev do vzdálenosti 10 km
nepotřebuje vyšetření na mor. Dosud platilo, že toto vyšetření
musí mít při přesunu mimo katastr obce. Tato rozhodnutí budou mít za následek živelné šíření nákaz. Ke konci roku měly
spolky následující počty členů a včelstev. Hvožďanský spolek
měl 29 členů, kteří chovají 279 včelstev. Rožmitálský spolek měl 54 členů a 587 včelstev, do včelařského nebe během
roku odešli př. Čejka a Vlach. Březnický spolek měl 61 členů a 784 včelstev. Na závěr přeji všem včelařům pevné zdraví.
Josef Němec, předseda ZO ČSV Březnice

SLOVÍČKO KNĚZE

OKÉNKO OPOZICE
S velkým pohnutím jsme přijali smutnou zprávu o náhlém
a nečekaném úmrtí našeho pana starosty města, Ing. Josefa Vondráška. Připojujeme se vyjádřením upřímné soustrasti
pozůstalým. Jeho odchod je velkou ztrátou nejen pro Rožmitál
a obzvláště v těchto nelehkých časech bude těžké jej nahradit. I když jsme na více věcí měli odlišné názory, respektovali
jsme jej v této funkci, kdy stál v čele města neuvěřitelných 22
let. Je třeba uznat, že byl velmi pracovitý a cílevědomý, hodně
dobrých věcí pro svůj milovaný Rožmitál vykonal, i když jistě
nemohl uskutečnit vše, co si přál, a všechno se ani nemohlo
podařit. Oceňujeme zejména jeho štědrou podporu školství,
sportu, kultury a Podbrdského muzea, nejrůznějších zájmových spolků, Rybova festivalu atd. Bude nám scházet jeho
věcné jednání a nápady. Čest jeho památce!
Opoziční zastupitelé Hubert Hoyer, Rudolf Mareš, Josef Hrdina, Jan Pešta, Josef Hořejší, František Částka, Tomáš Henkl

Prožíváme dobu, která se dá obzvláště přirovnat ke zkoušce naší víry. Zvýšila se mortalita a lidé mě kontaktují kvůli
poslednímu rozloučení se svými drahými zemřelými. A v takových vypjatých chvílích se ukazuje, jací jsme a čemu doopravdy věříme. Někteří lidé říkají: „Nemůžu tomu uvěřit, že
zemřel...“. Od ateistů bych spíše čekal realističtější postoj,
proč by něčemu měli uvěřit? Nebo snad žijí v omylu o své
pozemské nesmrtelnosti? Ano, myslím, že tak to je. Nevěří
v Boha, ani v posmrtný život, ale současně věří ve svou nesmrtelnost. Když přijde smrt, nemůžou tomu uvěřit. Nedávno
byl v televizi film o americkém boháči, který měl v den svých
60tých narozenin zemřít, hrál jej Anthony Hopkins. Smrt si
pro něj přišla v živém lidském těle - toho smrťáka hrál Brad
Pitt. Výborná herecká kombinace. Smrťák se zamiloval do
jeho dcery. Tím se celá zápletka komplikovala. Hopkins nakonec realitu přijal, zato Pitt měl srdeční problém a byť sám
byl nesmrtelný a nekompromisní, měl osobně prožít, že odejít
ze světa není pro člověka tak jednoduché. Musel to přijmout.
Jistě, je to Hollywood, ne realita. Naopak realitou je Ježíšova
smrt a jeho vzkříšení z mrtvých, jak čteme v Bibli. Na tom stojí
celá křesťanská víra a její kultura. Nevěříš tomu? Jednou
(dříve či později) každý z nás bude muset vyznat, čemu věří.
Díky Ježíši Kristu „věřím v odpuštění hříchů a v život věčný“
(Kredo).
Pater Petr
Dne 17. 2. vstoupíme Popeleční středou do doby svatopostní.
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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 3. a 17. února
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Travesti show se kvůli
koronaviru přesouvá
Oblíbená travesti show Techtle Mechtle
a Kočky měla přijet 8. února do rožmitálského společenského centra s novým
zábavným pořadem. Kvůli opatřením
proti šíření koronaviru se akce přesouvá na září. O přesném termínu budeme
včas informovat.
(fž)

Osvětlení stromu mělo
téměř osm set metrů

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok 2020 byl velmi obtížný v souvislosti s propuknutím epidemie Covid 19
pro celý svět, pro celou naši zemi, pro
město. Pro mne byly poslední měsíce loňského roku velmi těžké i v osobní rovině. Abyste po ničem nepátrali, v
listopadu zemřela moje maminka, paní
Marta Bártlová, kterou mnoho Rožmitálských velmi dobře znalo. To si člověk
pomyslí, že snad jsem si vše špatné v
tomto roce vybral. Bohužel to byl velký
omyl.
Na konci prosince přišla zdrcující
zpráva pro nás všechny. Náhle nás navždy opustil starosta města Rožmitálu
pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek.
Dlouholetý kolega, přítel, skvělý odborník, jehož srdce bilo pro naše město.
Dotlouklo nečekaně 29. prosince 2020.
Měl jsem tu čest, účastnit se 5. ledna
posledního rozloučení s tímto skvělým
a nesmírně pracovitým člověkem v obřadní síni v Příbrami Na Hvězdičce.
Opatření proti šíření koronaviru bohužel omezila počet smutečních hostů na
patnáct. Jinak si ani netroufám odhadnout, kolik by jich tu bylo. Rozhodně by
byla přeplněná obřadní síň a venku by
stály zástupy. Zástupy těch, kteří Josefa
Vondráška znali, měli ho rádi, a kterým
mnohokrát podal pomocnou ruku.
Pro občany Rožmitálu pod Třemšínem a jeho osad jsme 5. ledna v poledne připravili alespoň relaci do místního
rozhlasu s písničkami, které měl pan
starosta rád. Všichni tak mohli zavzpo-

mínat na muže, který
stál v čele města dlouhých dvaadvacet let.
Mnohokrát děkujeme
všem, kteří na něj přišli
zavzpomínat na pietní
místo vytvořené před
rožmitálskou radnicí i
těm, kteří projevili soustrast ve virtuální kondolenční knize na
oficiálních webových stránkách města.
Některé zápisy z ní si můžete přečíst i
v tomto vydání Třemšínských listů. Je
jich na webu tolik, že by je všechny
Třemšínské listy nepojaly.
„Pepo, děkujeme za všechno, co jsi pro
nás všechny a pro Rožmitál za ta léta
udělal. Tohle místo v Třemšínských listech patřilo Tobě. My se budeme moc
snažit, aby se tu i nadále dobře žilo, jak
jsi vždycky chtěl, ale bude to bez Tebe
hodně těžké.„
V době uzávěrky Třemšínských listů
stále probíhají jednání o tom, kdo „nahradí“ Ing. Josefa Vondráška v čele města. Ty uvozovky jsou záměrné, protože
takový jako on mezi námi podle mého
názoru není. Nicméně je ve městě rozjeto mnoho investičních akcí, všechna
městská střediska, úředníci na radnici
i zastupitelé pracují a budou pracovat i
nadále ve prospěch Vás, občanů.
V závěru mi dovolte, abych vám všem
popřál zdraví. Dávejte na sebe pozor, dodržujte všechna vládou nařízená opatření a buďte k sobě navzájem ohleduplní.
Jde o život.
Mgr. Pavel Bártl

Rybáři se loučí se dvěma správnými chlapy
Nové osvětlení vánočního stromu, které
v adventní a vánoční době zdobilo strom
na rožmitálském náměstí, je už pečlivě
zabaleno, uskladněno a čeká na příští
Vánoce. Sundat ze stromu téměř 800 metrů osvětlení dalo pracovníkům rožmitálských technických služeb poměrně zabrat.
(fž)

Nabídka na pronájem
nebytových prostor
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí k
pronájmu nebytový prostor v Rožmitále
pod Třemšínem, Náměstí čp. 8 - prostory
kadeřnictví. Jedná se o polovinu prostoru současného kadeřnictví, vhodného
pro provozování kadeřnických či podobných služeb. Bližší informace podá
bytové hospodářství Města Rožmitál
pod Třemšínem na telefonním čísle 318
665 217.
(red)

Jménem rožmitálských rybářů děkujeme panu starostovi Ing. Josefu Vondráškovi za vše, co udělal pro rybáře a
i ostatní dobrovolné organizace a spolky. To poděkování by spíše než do listů mělo směřovat tam nahoru, ale není
tam adresa. Když jsme ho požádali o
něco, vždycky se snažil podle možností
ve všem vyjít vstříc a to asi řekne každý.
Jednu z prvních vzpomínek mám, když
jsme spolu stáli v deštivém srpnu roku
2002 při ničivých povodních na hrázi
přeplněných rybníků. Od té doby jsme
nejednou řešili problém velkých vod, ale
i suchých období zde v Rožmitále. Zúčastňoval se našich akcí v hojné míře,
jak jen mu to čas dovoloval. Byl častým
hostem na našich schůzích, akcích pro
děti i dospělé, na plese jsme ho pasovali

na rybáře, ač se mi nepodařilo ho přesvědčit, aby na ryby začal chodit. Někde
jsem četl, že čas strávený na rybách se
nepočítá do života, tak možná by tu ještě s námi byl. Možná. Překvapilo mne
jeho tvrdé ano, aby se poslední neuskutečněné Rybářsko-myslivecké slavnosti
uskutečnily za každou cenu. Jakoby věděl. Mohl bych psát dál a dál, ale řeknu
ještě jednou: Děkujeme.
Aby toho nebylo málo, tak začátkem
prosince zemřel i můj předchůdce Bohumil Pilný. Starší, především mužská
generace mu neřekla jinak než Kapřík.
Bohouš Pilný se staral o zdejší rybníky
dlouhá léta přede mnou, dlouho bydlel a měl na starosti sádky v Rožmitále
pod Třemšínem. Čest jejich památce.
Milan Pojer, předseda MO ČRS Rožmitál

Upozorňujeme, že v den uzávěrky Třemšínských listů je nutné zaslat
příspěvky nejpozději do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.
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Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 14. 12. 2020

84/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s §
16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2020.
85/12/2020 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.
86/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §
76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích mimořádnou odměnu
starostovi města za r. 2020 za úspěšné dokončení významných investičních akcí v r. 2020 - obnovu chodníku pro pěší
v ul. Tyršova, další etapu výměny nepropustných povrchů za
propustné, vybudování odborných učeben v základní škole,
rekonstrukci kuchyně MŠ a vybavení zahrady hracími prvky,
rekonstrukci hřbitovních cest a schodiště ke kostelu ve Starém Rožmitále, regulaci toku od Sadoňského rybníka, pořízení kloubového nakladače a drtiče pro kompostárnu, pořízení
nového dopravního automobilu pro SDH Starý Rožmitál a získání dotací v letošním roce v celkové výši 22,950 mil. Kč.
87/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí mikroregion Třemšín na r. 2021.
88/12/2020 Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 3/01/2015
z 26. 1. 2015 ve věci schválení uzavření souhlasného prohlášení na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č.
2453/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 612 m2
k. ú. Rožmitál p. Tř. ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR.
89/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření souhlasného prohlášení na uznání vlastnického práva k části
pozemku parc. č. 2453/12, nově označena parc. č. 2453/12
ostatní plocha, silnice o výměře 533 m2 k. ú. Rožmitál p. Tř.,
dle geometrického plánu č. 1972-41/2020, ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR.
90/12/2020 Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 a pozemku parc. č. 847/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k. ú. Starý Rožmitál, obec
Rožmitál p. Tř. za kupní cenu 250,-Kč/m2, tj. 3.500,-Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č.
847/34 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2
ve vlastnictví Města Rožmitál p. Tř. za pozemek parc. č. 1008
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, v k. ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál p. Tř.
Náklady spojené s převodem (správní poplatek za návrh na
vklad práva do KN) a administrativní náklady ve výši 1.000,Kč (za vypracování kupní a směnné smlouvy) uhradí kupující.
91/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 162/1, nově označena parc. č. 162/6 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, část pozemku parc. č.
162/1, nově označena parc. č. 162/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 23 m2, část pozemku parc. č. 162/1,
nově označena parc. č. 162/8 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 165/19, nově označena
parc. č. 165/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
10 m2, část pozemku parc. č. 165/26, nově označena parc.
č. 165/34 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 ve vlastnictví společnosti TIMBEPLY s. r. o. za část pozemku parc.
č. 2291/10, nově označena parc. č. 2291/58 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 39 m2, část pozemku parc. č. 2642, nově
označena parc. č. 2642 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8
m2 ve vlastnictví Města Rožmitál p. Tř., vše dle geometrického
plánu č. 2003-65/2020, k. ú. a obci Rožmitál p. Tř. Náklady
spojené se směnou uhradí společnost TIMBEPLY s. r. o.
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc.
č. 160, nově označena jako díly „c + d“ o výměře 28 m2, části
pozemku parc. č. 162/4, nově označena jako díl „e“ o výměře 38 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena jako

díl „f“ o výměře 65 m2, části pozemku parc. č. 165/4, nově
označena jako díl „g“ o výměře 8 m2, části pozemku parc. č.
165/17, nově označena jako díl „h“ o výměře 1 m2, nově vytvořené díly „c + d“, „e“, „f“, „g“ a „h“ budou sloučeny do nově vytvořeného pozemku parc. č. 162/4 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 140 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena jako díl „l“ o výměře 176 m2, části pozemku parc. č. 165/4,
nově označena jako díl „m“ o výměře 277 m2 a části pozemku
parc. č. 165/17, nově označena jako díl „n“ o výměře 0,47
m2 budou sloučeny do nově vytvořeného pozemku parc. č.
st. 1912 zastavěná plocha o výměře 453 m2, části pozemku
parc. č. 165/3, nově označena parc. č. 165/30 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č.
165/3, nově označena parc. č. 165/32 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 119 m2, vše dle geometrického plánu č. 200365/2020, v k. ú. a obci Rožmitál p. Tř., společnosti TIMBEPLY
s. r. o., za kupní cena 850,-Kč/m2, tj. celkem 624.750,-Kč +
DPH + uhrazení nákladů spojených s převodem.
92/12/2020 Zastupitelstvo schvaluje uzavření a znění Dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě ze dne 8. 1. 2019 na
odprodej poz. parc. č. 504/17 orná půda o výměře 24269 m2,
parc. č. 503/2 orná půda o výměře 146 m2, parc. č. 503/21
orná půda o výměře 2603 m2, parc. č. 503/22 orná půda o
výměře 3323 m2 a parc. č. 503/23 orná půda o výměře 1367
m2 vše v k. ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál p. Tř. s ČRS,
z. s., míst. org. Rožmitál p. Tř., za kupní cenu ve výši 30,-Kč/
m2, tj. 951.240,-Kč, s dobou platnosti do 31. 12. 2022.
93/12/2020 Zastupitelstvo města po projednání: a) Bere
na vědomí podanou informaci o průběhu pořízení územní studie Starý Rožmitál b) Bere na vědomí posouzení Návrhu územní studie zpracované pořizovatelem c) Bere na
vědomí využití územní studie Starý Rožmitál pro územní
řízení a stavební povolení po vložení dat do registru územně plánovací činnosti dle § 30 odst. 4 stavebního zákona.
94/12/2020 Zastupitelstvo města po projednání: a) Bere na
vědomí informaci o doplnění návrhu Zadání o došlá stanoviska (celkem 7) dotčených orgánů. b) Schvaluje podle § 47
odst. 5 stavebního zákona Zadání změny č. 5 územního plánu
Rožmitál p. Tř. c) Ukládá pořizovateli předat schválené Zadání
zpracovateli – Projektovému ateliéru AD Daněk s. r. o., pro
zpracování dokumentace SEA a Návrhu změny č. 5 úz. plánu.
95/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 80.000,- Kč společnosti Anthonea Musica s. r. o. na realizaci 4. ročníku Festivalu J. J. Ryby v r. 2021.
96/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti
o dotaci v rámci programu MMR 117D8220 – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul 117d8220A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem „Rekonstrukce
Třemšínské a části Tyršovy ulice, včetně kanalizace pro odvodnění Třemšínské ul.“
97/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje na příspěvek města ve výši 50.000,- Kč na
pořízení mobilní požární techniky – chemický kontejner.
98/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 4/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožmitálu p. Tř.
99/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 5/2020
o poplatku za komunální odpad.
100/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 6/2020
o zrušení právního předpisu Města Rožmitálu p. Tř. – OZV č.
2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.
101/12/2020 Zastupitelstva města schvaluje OZV č. 7/2020
o nočním klidu.
102/12/2020 Zastupitelstvo města pověřuje radu města k
iniciaci jednání s posuzovateli projektu, tj. úředníky příslušného odboru Krajského úřadu Středočeského kraje a zástupci
investora ve věci objasnění podnikatelského záměru stavby
„Výroba a prodej suchých maltových směsí a speciálních maltových směsí s výrobnou a prodejnou prefabrikátů.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020
Jaký to byl rok? Někomu připadá, že
skoro ani nebyl. Někdo by si přál, aby
skutečně nebyl. Jisté je, že to byl rok
zvláštní a plný změn. I v tomto výjimečném roce se Podbrdské muzeum věnovalo péči o místní historii, umění a kulturní život v našem městě.
Do začátku roku 2020 nám „přetekla“
výstava Karel Daniel Gangloff – Český
Archimédés, která trvala do 7. února.
O rok později, v lednu 2021, můžeme
naše bádání o rožmitálském lesmistru a vynálezci uzavřít – ve spolupráci
s Národním zemědělským muzeem vychází publikace Karel Gangloff – Lesní
Archimédés, v níž kurátor Podbrdského
muzea Mgr. Rudolf Šimek se svými spolupracovníky shrnují současné poznání
o Gangloffovi. Knihu bude možné od začátku února 2021 zakoupit na pokladně
Podbrdského muzea.
Únor 2020 jsme věnovali každoroční
údržbě budovy muzea a přípravě na novou sezónu. Hned na samém začátku
března, v sobotu 7. 3. 2020, jsme uspořádali tradiční Swingovou kavárnu s For
Evergreens, na níž jsme představili novou knihu Miloslava Pešty Poštovní holub Jizva. Papíroví holoubci se nad galerií vznášeli ještě týden poté, při výstavě
uspořádané k 45. výročí založení rožmitálského klubu filatelistů. Pány Ježkem
a Hutterem a jejich blízkými pečlivě
připravená výstava známek bohužel neměla dlouhého trvání. Dne 11. března
přišlo první plošné uzavření nejen muzeí.
Ochrana zdraví každého z nás se stala prioritou. Následovaly dva měsíce bez
návštěvníků, zrušili jsme velikonoční
jarmark, dvě výstavy a nakonec odložili o rok i 18. ročník Slavnosti královny
Johanky. Pustili jsme se například do
úprav v expozici ve stodole a v online
prostředí pro vás připravili alespoň hru
Kde to je?, kde jste mohli porovnávat
staré fotografie míst v Rožmitále a okolí
se současným stavem.
To, co jsme si nechtěli nechat ujít, byla
tradiční letní interaktivní výstava. Spojili jsme síly s Inspirací Zlín z. s. a připravili výstavu Retrosbírky. Už při přípravě
jsme věděli, že se naši návštěvníci bu-

Muzeum se otevře
veřejnosti v březnu
Podbrdské muzeum v Rožmitále pod
Třemšínem se pro veřejnost otevře v
úterý 2. března 2021. Můžete navštívit expozici Pánů z Rožmitála,
Jak se žilo na Podbrdsku, Památník Jakuba Jana Ryby a České mše
vánoční, Expozici historických automobilů Aero i Stodolu plnou řemesel. Otevírací doba Podbrdského
muzea je úterý až neděle, vždy od 9
do 12 a od 13 do 16 hodin.
(pm)

dou v létě dobře bavit. Tolik vzpomínek
na dětství, mládí, na to, jak jsme bydleli, s čím jsme si hráli, co jsme sbírali…
Ve spolupráci s Prácheňským muzeem v
Písku se nám podařilo připomenout lehce i zdejší závod Jitex. Vernisáž v rámci
RETRO Muzejní noci v sobotu 20. června se vydařila. Následovaly tři měsíce
radosti, do Podbrdského muzea zavítalo
za tu dobu přes 4500 návštěvníků.
Ke konci prázdnin, 20. srpna, jsme
oslavili 10 let od otevření Podbrdského
muzea. RETRO den spojený s oslavou
121. výročí zprovoznění místní železnice
přilákal stovky návštěvníků. Historické
autobusy i další vozy, které převážely
hosty od nádraží k muzeu, budily nadšení. Na své rodné město nezapomněla
ani královna Johanka, která popřála k
výročí nejen muzeu, ale také panu starostovi Josefu Vondráškovi, jenž stál u
jeho vzniku v roce 2010. Nikdo se nenadál, že to bude jejich poslední setkání.
Na konci září vystřídal Retrosbírky
přesunutý koncert festivalu Jakuba
Jana Ryby. V pondělí 28. září předvedla
své mistrovství ve hře na lesní roh Zuzana Rzounková, doprovázená symfonickým orchestrem plzeňské konzervatoře.
V říjnu se do galerie Podbrdského muzea
vrátilo po delší době současné výtvarné
umění, když zde své Hlavy vystavili pánové Vlastimil Teska a Josef Synek.
Bohužel, další uzavření muzeí přišlo hned v polovině října a s výjimkou
jednoho týdne v první polovině prosince trvá dodnes. Ani tentokrát jsme nesložili ruce do klína. Stále se věnujeme
dokumentování a zkoumání historie
Podbrdska. V minulém čísle Třemšínských listů jste se například mohli dočíst o nejzajímavějších přírůstcích do
sbírek muzea. Vánoční jarmark proběhl
alespoň virtuálně. Na začátku prosince
jste bohatě přispěli na dobročinnost na
tradiční Kramárně. Jsme také rádi, že
jsme mohli pomoci zapůjčením exponátů či našich historických kostýmů některým dalším institucím. Momentálně
se například velká část vybavení výstavy
Retrosbírky nachází na výstavě Retro ve
Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Kla-

tovech. Doufejme, že i tam si je budou
moci brzy prohlížet davy návštěvníků.
Co nás v loňském roce těšilo? To, že
jste na Podbrdské muzeum nezapomínali, že jsme se při každé příležitosti opět
sešli a povídali si o historii Rožmitálska.
Že jste nám přinesli tolik krásných věcí
nejen do výstavy Retrosbírky, ale i do
sbírek muzea. Podařilo se nám připravit
několik vzdělávacích programů pro školy a kdykoli se muzeum opět otevřelo,
vždy se školní skupiny okamžitě začaly
hlásit, přicházely a odcházely spokojené. Spolupráce s rožmitálskou Základní
školou J. J. Ryby i ostatními školami
nám dělá velkou radost. I díky úspěchu
letní výstavy návštěvnost Podbrdského
muzea v loňském roce oproti jiným rokům neklesla. Muzeum navštívilo loni
přesně 9 398 návštěvníků.
Co nás v loňském roce mrzelo? Více
než pět měsíců bez vás. Zrušené jarmarky, Slavnost královny Johanky a neuskutečněné výstavy a další akce. To, že
nemalá práce na přípravách, které musely proběhnout, často vyšla naprázdno.
Ten největší smutek nám ale, jako všem
ve městě, přinesl 29. prosinec, kdy nás
opustil pan starosta.
Rok 2021 bude pro nás všechny v
mnohém nový. Podbrdské muzeum
bude nadále pečovat o své sbírky i expozice. Čekají nás, doufejme, výstavy, i ta
letní interaktivní, která bude věnovaná
rožmitálskému skautingu. Dál budeme
připravovat jarmarky, akce v muzeu,
chceme spolu s vámi oslavit květnové
výročí konce druhé světové války a v
sobotu 19. června 2021 si užít Slavnost
královny Johanky. Pracujeme na tom.
Přejeme vám všem, občanům i novému vedení města, ať se nám společně
daří pečovat o Rožmitál, překonávat
každodenní starosti i nečekané situace.
Doufáme, že Podbrdské muzeum pro
vás bude i v letošním roce oázou klidu,
místem vzdělávání, poučení i potěšení a
samých příjemných i přínosných setkání.
(pm)

Blahopřání cestovateli Františku Šestákovi
V lednu oslavil osmdesáté narozeniny
pan František Šesták z Blatné. I když
není z Rožmitálu, je jeho pravidelným
návštěvníkem. Nejslavnějšího přivítání se panu Šestákovi a jeho parťákovi
Františku Hejtmánkovi dostalo v roce
2005, kdy se vydali po stopách Lva z
Rožmitálu Z Čech až na konec světa. Na
cestu se vydali z Blatné přes Rožmitál
v dubnu. Protože jsou ale oba vášniví
cyklisté, vyměnili koně a povoz za jízdní kola. Trasu cesty neobjeli sice úplně
přesně, povedlo se jim ale připomenout
ji veřejnosti opravdu výrazně. Cestopis Z

Čech až na konec světa
Svatojakubskou cestou na mys Finisterre
(2006), který o ní vznikl, se dočkal i druhého
vydání v roce 2011. Za
svůj počin si pánové na
Dni s českou královnou
v červnu 2005 vysloužili rytířské ostruhy z rukou královny
Johanky. Stejně jako 540 let před nimi
Václav Šašek z Bířkova. Františku Šestákovi přejeme pevné zdraví a těšíme se
na další setkávání u nás v Rožmitále!
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Vzpomínky
Utichly kroky i Tvůj hlas,
vzpomínky zůstaly v nás.
Kytičku a svíčku na hrob
dáme, s úctou a vděčností
vzpomínáme. Dne 2. února
2021 uplyne sedm let od
chvíle, kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička, paní
Marie Balková z Hlubyně. S láskou a
úctou vzpomínají dcery Dana, Maruš a
Stáňa s rodinami.

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 sedm 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

rrrr

Dne 4. února 2021 uplyne 30 let od úmrtí Dany
Hautové rozené Žákové z
Hoděmyšle. S velikou bolestí v srdci vzpomínají a nikdy
nezapomenou sestry, bratr
a děti Petra s Lukášem. Vy, kteří jste ji
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 27. února tomu bude
osm 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. Za to vám děkují
jeho dcera, zeť a vnoučata.

rrrr
Není dne bez vzpomínky na vás. Dne 11.
února 2021 to bude již šest let od úmrtí
paní Marie Majerové z Věšína a 48 let
od úmrtí paní Josefy Pivničkové, její
maminky. Stále vzpomíná celá rodina.
rrrr
Hvězdy Ti nesvítí, slunce
nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný
je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen. Vzpomínku tichou
chceme Ti dát, aby každý vzpomněl, kdo
Tě měl rád. Dne 22. února 2021 uplyne
jeden smutný rok, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan František Lukáš z Hvožďan. S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Alžběta, dcery Jana a Jitka s
rodinami a vnoučata.

rrrr
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí
ptáci, své drahé sem člověk ukládá a
vzpomínat sem se vrací. Dne 21. února
2021 to budou čtyři roky, co nás navždy
opustil pan Zdeněk Vávrovský z Rožmitálu pod Třemšínem. Stále vzpomínají manželka Jiřina a děti David a Iveta.
rrrr
Dne 11. února 2021 uplynou již dva
roky od doby, kdy nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan Eduard Květoň
z Bezděkova pod Třemšínem. Kdo jste
ho měli rádi, věnujte mu malou vzpomínku. S láskou vzpomíná manželka,
děti a vnoučata.
rrrr

Dne 10. února 2021 uplyne deset let
od chvíle, kdy nečekaně odešel z tohoto
světa pan MVDr. Václav Mikota. S láskou a vděčností vzpomíná manželka a
dcery s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky
zůstávají. Dne 11. února 2021 uplyne pět smutných let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
František Bartoš z Koupě. S láskou
stále vzpomíná manželka Hana a děti s
rodinami.

rrrr

rrrr

Dne 21. ledna 2021 uplynul
rok, kdy nás navždy opustila paní učitelka Hedvika
Valová. Vzpomínku tichou
chceme Ti dát, aby každý
vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Kamarádka Petra s celou rodinou

Dne 5. února 2021 to bude
přesně 10 let, kdy tento svět
opustil pan Josef Janoušek
z Hlubyně. S úctou a láskou
stále vzpomínají manželka
Marie, synové Jiří a Josef s
rodinami. Vzpomeňte s námi.

rrrr

Stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci
„V obraze - vím, co se děje“ z webových stránek
www.rozmitalptr.cz a neunikne vám žádná novinka
z města Rožmitál pod Třemšínem. Aplikace určená
pro jednoduché, rychlé a efektivní informování občanů
má nyní nový design a funkce. Prošla změnou grafiky
a má mnohem modernější a atraktivnější vzhled.

Navždy nás opustil
pan Josef Polák
Ve věku 78 let zemřel po
těžké nemoci 31. prosince 2020 Josef Polák, dlouholetý předseda Osadního
výboru Strýčkovy a strýčkovský kronikář. Narodil se
28. listopadu 1942 v Hoděmyšli Josefu
a Boženě Polákovým. Úspěšně vystudoval Střední průmyslovou školu strojní.
V průběhu své profesní kariéry pracoval na několika pozicích, 17 let v Uranových dolech Příbram, následně v příbramském Okresním bytovém podniku.
Dlouhých 20 let působil jako učitel odborných předmětů na odborných učilištích na Březových Horách a na Dubně.
Byl aktivní člověk se spoustou zájmů.
Rád se pohyboval ve společnosti, měl
mnoho kamarádů, přátel a spolupracovníků. Vždy jej přitahovala auta, motocykly a vše, co vonělo benzínem. Stál
u samého zrodu závodu Rally Příbram a
od 1. ročníku se podílel na jeho organizaci. Blízký mu byl motocross, kterému
se věnoval s bratrem. Aktivně pracoval
v tehdejším Svazarmu. Byl sportovcem
tělem i duší - běžky po okolí, jezdil i
na Šumavu. Pravidelně se zúčastňoval
běhu Rožmitál – Březnice. Čtyřiadvacetkrát byl součástí posádky v závodě
Bečánovský nuget. S kamarády si rád
zašel na bowling.
Jeho velkým koníčkem byla cyklistika. Nejraději podnikal dlouhé vyjížďky
po okolí, Brdech, ale zúčastňoval se
také cyklistických zájezdů po Evropě,
na kterých poznal skvělé kamarády.
S kamarády z Rožmitálu hrával páteční „fotbálek“ a jezdil s nimi na cyklistické pobyty po Čechách. Nedílnou součástí jeho života se staly knihy, oblíbil
si především literaturu faktu, sci – fi a
knihy o Brdech. Nezahálel ani v důchodu a úspěšně absolvoval Univerzitu třetího věku.
Vždy se zajímal o dění kolem sebe a
nikdy nebyl lhostejný ke svému okolí.
Ochotně se angažoval ve veřejném životě. Jako předseda Osadního výboru ve
Strýčkovech se 16 let podílel na rozvoji
obce Strýčkovy, kde žil. Dlouhých 35 let
zastával funkci kronikáře. Byl rovněž
členem Sboru dobrovolných hasičů ve
Strýčkovech a Hoděmyšli.
Jako pravidelný dárce krve získal za
44 odběrů právem ocenění v podobě
Zlaté Janského plakety. Čest jeho památce.
(red)

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

318 665 339
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Blahopřání
Dne 17. února 2021
oslaví maminka a babička, paní
Milada Matějková
z Rožmitálu pod Třemšínem
80. narozeniny.
Mnoho zdraví a štěstí do dalších
let přeje dcera Hanka
s manželem Milanem a dcera
Monika s vnukem Albertem.

Knihovna Voltuš
bude otevřena

1. února 2021
od 13:30 do 15:00
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

Po telefonické nebo ústní
domluvě je v případně
neuvolnění vládních opatření
voltušská knihovnice, paní
Růžena Tesková kdykoliv
k dispozici. Více na webu.

Nelehký loňský rok
v rybářském kroužku
Rok 2020 byl pro všechny náročný ve
všech důležitých částech života. Bohužel i v práci s mládeží. Rybářské kroužky dostaly stopku. Loni se nám podařilo alespoň občasné setkání u vody a
na konci prázdnin pětidenní akce, které
se zúčastnilo 28 dětí. Začátek kroužku
v novém školním roce sliboval naději.
Do rybářského kroužku se přihlásilo 31
dětí. Bohužel v brzké době jsme opět nemohli pokračovat. Těsně před Vánocemi
se nám podařilo setkání na sádkách v
Rožmitále a předání malých dárků dětem.
Rádi bychom poděkovali za podporu
Městu Rožmitál p. Tř., Středočeskému
kraji, naší mateřské ČRS MO Rožmitál, Středočeskému územnímu svazu,
rodičům, podporovatelům a sponzorům. Bez všech uvedených by kroužek
jen těžko mohl tak dobře fungovat. Zachovejte nám, prosím, i v novém roce
2021 přízeň. Bohužel nás zasáhla velice
smutná zpráva, že 29. prosince 2020
náhle zemřel člověk, který náš kroužek
po dlouhá léta velmi podporoval. Vždy
při nás stál a i v těžké době si našel čas,
aby nám pomohl. Panu starostovi města
Rožmitál p. Tř. Ing. Josefu Vondráškovi
velmi děkujeme. Byl to člověk na správném místě. Nikdy nezapomeneme. Bude
nám moc chybět. Děkujeme za vše.
Doufáme, že nový rok bude trochu lepší, nic jiného než doufat nám nezbývá.
Sejdeme se u vody, až to situace dovolí. Jaroslava Nassová, vedoucí kroužku
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
v Centru Rožmitál pod Třemšínem
Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2020
je asi většina z nás ráda, že je za námi.
V našem Centru jsme vždy pro naše klienty připravovali celou řadu akcí, výletů, soutěží a různých aktivit. V loňském
roce jsme toho ale bohužel kvůli omezením souvisejícím s nemocí COVID-19
mnoho uskutečnit nemohli. Leden jsme
pojali po akcemi nabitém prosinci odpočinkově. Většinou se konaly aktivizace,
přijeli pejsci ze sdružení PESSOS, předávaly se ještě pozdní dárky od Ježíškových vnoučat. Na únor jsme měli naplánovanou masopustní veselici. Zábava se
vydařila nejen díky vtipným a hezkým
maskám, ale i díky výbornému občerstvení. Terapeutky v maskách dokonce
navštívily děti v mateřské škole. I v únoru probíhaly aktivizace, klienty navštěvovali pejsci ze sdružení PESSOS, přišly
za nimi pracovnice rožmitálské knihovny a zájemcům předčítaly. Ještě v první
polovině března jsme připravovali soutěže a další aktivity, ale z důvodu zhoršení situace jsme aktivizovali pouze na
jednotlivých odděleních, aby se klienti
mezi sebou nemísili.
Ani v dubnu jsme žádné společné aktivity pro klienty neplánovali. Ti začali
za hezkého počasí chodit na procházky
na zahradu, šili roušky, pekli nebo trénovali paměť. Vše ale probíhalo vždy v
rámci jednotlivých oddělení. Jediným
překvapením byla návštěva čarodějnic,
které přiletěly 30. dubna a zaletěly za
klienty na pokoje. I květen byl ve znamení aktivizací pouze v rámci jednotlivých oddělení, pekly se bramboráky,
chodilo se na zahradu na procházku.
V červnu jsme po dlouhé době uspořádali společnou akci, a to grilování na
zahradě. Mohli se tak po dlouhé době
setkat známí z různých oddělení. Klienti navštěvovali lamy a koně na zahradě,
pořádali jsme pro ně promítání filmů v
rámci videokavárny. V červenci se kulturní a společenský život v Centru začal
pomalu vracet k normálu. Začaly se konat společné soutěže, uskutečnila se po
dlouhé době muzikoterapie s paní Štěpánovou, začali jezdit pejsci ze sdružení PESSOS a dokonce jsme uspořádali
i dva výlety, a to na Svatou Horu a do
zámecké obory do Blatné. V srpnu jsme
pro klienty uspořádali další grilování,
konaly se společné soutěže, opět mezi
klienty přijeli pejsci ze sdružení PESSOS. V září jsme pro klienty uspořádali
muzikoterapii s paní Štěpánovou, klienti se scházeli při promítání filmů v rámci videokavárny. Stihli jsme uspořádat i
vystoupení pana Černohouze s kolegou,
kdy při interpretaci lidových písniček za
doprovodu kytary a harmoniky zpívala
celá jídelna.
V říjnu jsme místo setkání domovů v
rámci sportovních her uspořádali toto

Štědrý večer v Centru Rožmitál p. Tř.
klání pouze pro naše družstva, která
terapeutky sestavily na jednotlivých odděleních. Hry to byly opravdu vydařené
a s určitostí nebyly poslední, rozhodli jsme se, že v podobném stylu je pro
naše klienty uspořádáme někdy v létě,
samozřejmě, jak nám to situace dovolí.
Poslední akcí, která se v našem Centru konala, byly volby. Poté se již další
akce nekonaly a klienti byli izolováni
na jednotlivých odděleních a později i
na pokojích. Ani v listopadu se situace
nezměnila a v Centru jsme žádné akce
nepořádali. V prosinci, kdy se situace
ustálila, začaly postupně probíhat aktivizace, a to převážně práce na vánoční
výzdobě, pečení, předávání dárků od Ježíškových vnoučat a dalších dárců, kteří
se rozhodli potěšit naše seniory a udělat
jim radost v této nelehké době.
Konaly se i pravidelné vánoční besedy
s panem ředitelem. Nepořádali jsme společnou mikulášskou veselici, ale o čerta,
anděla a Mikuláše klienti nepřišli, ti je
totiž navštívili přímo na pokojích a předali jim balíčky. Ani v tomto nelehkém
roce nevynechalo vedení Centra každoroční tradici a navštívilo naše klienty na
Štědrý den a popřálo jim krásný Štědrý
večer a dobrou chuť k výtečné večeři.
Silvestrovské posezení a rozloučení s rokem 2020 jsme museli z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vynechat.
Rok 2020 nebyl na akce a různé aktivity pro naše klienty příznivý. Doufejme,
že rok 2021 bude v tomto směru příznivější a klienti si v našem Centru užijí
spoustu zábavy a povyražení, jak byli z
předchozích let zvyklí.
Ještě bychom chtěli poděkovat všem
studentům, brigádníkům i dobrovolníkům, kteří nám pomohli v době největší
nouze a poskytovali péči klientům za zaměstnance, kteří byli nemocní v karanténě. Moc a moc si vás všech vážíme a z
celého srdce děkujeme. Je škoda, že takových lidí, kteří neváhají v době nouze
pomoci a přiložit ruku k dílu, není více.
Naše díky patří všem i za věcné dary,
kterými podporovali nejen naše klienty,
ale i zaměstnance v těchto nelehkých
časech.
Bc. Markéta Michálková
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Únorové akce pro děti v knihovně
q České státní svátky – 1. 2. odpoledne - Nevíme, co slavíme! Výprava
do historie s cílem objasnit důvody pro
zařazení státních svátků do našeho
kalendáře může být i dobrodružná! Setkáte se na ní nejen s Janem Husem,
sv. Václavem či s Václavem Havlem, ale
třeba i s vánočními skřítky. A nakonec
minikvízy pro bystré hlavy jako bonus!
q Jednorožci a bájné bytosti – 8. –
10. 2. odpoledne - Pojď s námi do fascinujícího světa magie a fantastických
bytostí, které žijí v legendách a prastarých příbězích. Poznej jednorožce, mocné čaroděje a záhadné bytosti, které vyvolávají obdiv i hrůzu. Čtení pro děti.
q Zábavné tvoření – 15. – 17. 2. odpoledne - Jaro, léto, podzim, zima –
tvoření je přece prima! Tak neváhejte
a pojďte se bavit výrobou zajímavých
dekorací a dalších pěkných věciček.
q

q

q

q Hádanky pro legraci – 22. – 24.
2. odpoledne - Připravili jsme pro vás
několik hádanek, od těch známějších
a jednodušších až po ty zapeklitější.
Společně je zkusíme rozluštit. Zábavné
odpoledne pro děti.
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy po celý měsíc
připraveny v oddělení pro děti. Přijďte
si zasoutěžit, případně i něco vyhrát.
Soutěže končí 26. 2.
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

Jarní kurz Virtuální univerzity třetího
věku v rožmitálské knihovně
Stávající studenty a všechny další zájemce bychom rádi pozvali na nové
přednášky jarního kurzu 2021. Přihlásit
se mohou i zájemci, kteří doposud žádná předchozí témata neabsolvovali. Zájemci o studium si mohou vyzvednout
přihlášky v otevírací době infocentra, je
možné se přihlásit na jedno téma nebo
na obě zároveň. Univerzita bude dále
pokračovat dalšími tématy, jež si vybere
z nabídky studující.
Toto studium je určeno všem občanům České republiky důchodového
věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního
důchodu) nebo invalidním důchodcům.
První téma, na které se můžete hlásit, je Mistři evropského barokního malířství 17. století - v tomto tematickém
kurzu se postupně seznámíte s šesti
nejvýraznějšími osobnostmi evropské
malířské scény 17. století, jejich životem
a dílem, které se nesmazatelně vrylo do
světových dějin umění. První přednáška
je 4. 2. 2021 (čtvrtek).
Druhé téma s názvem Rituály evropských královských rodů se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako
jsou třeba narození, svatby, rozvody či
smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost
je věnována nejen těm královským rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu,
případně jsou dnes a denně v hledáčku
i našich novinářů a televizních štábů,

Knižní novinky

Oddělení pro děti
Věra Hudáčková Barochová:
Hanko, zachraň štěně
Hance je třináct a psy si raději vždycky
držela od těla. Jenže pokud chce zapůsobit na Patrika, který chodí pomáhat
do psího útulku, bude muset svůj strach
překonat. A tak sebere veškerou odvahu a přihlásí se také jako dobrovolnice.
Od kotců se drží raději dál a zpočátku
jí tato taktika celkem prochází. Jednou
ale zůstane v útulku úplně sama a bude
muset zachránit nejen malé štěně, ale i
zraněného zuřivého vlčáka... Příběh pro
holky o překonávání sebe sama a o tom,
že strach ze zvířat se může proměnit v
lásku k nim.
Ivona Březinová:
I hračky si chtějí hrát
Žlutá kuželka zůstala sama doma,
ostatní si vzaly děti na výlet. Co si jen
opuštěná kuželka počne? Taky by si
chtěla hrát jako její kamarádky. Vtom
se ale objeví Kašpárek a zahrají si spolu loutkové divadlo. A hrát si chce i zlatovlasá panenka! Za ní zavrže houpací
kůň – hop! a kuželka mu sedí na hřbetě.
Potom si pohraje s kostkami a proletí se
s papírovým drakem. I když žlutá kuželka nejela na výlet, rozhodně se nenudila
a našla spoustu nových přátel.

ale i těm pro nás méně známým. První
přednáška je 11. 2. 2021 (čtvrtek).
Přednášky probíhají 1x za 14 dní, a to
vždy ve čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin. Cena kurzu je 320,- Kč. Místem konání je knihovna manželů Tomanových
v Rožmitále p. Tř.
Jeden semestr je složen ze šesti přednášek. Po ukončení semestru každý
účastník obdrží Pamětní list. Pokud
účastník ukončí všech šest semestrů,
zúčastní se promoce na Zemědělské
univerzitě v Praze a získá Osvědčení o
absolutoriu. Veškeré další informace a
přihlášky vám rádi poskytneme na tel.:
318 660 008 a v knihovně v Rožmitále
pod Třemšínem. Přihlašování do kurzů
je nutné provádět včas, vždy před jejich
zahájením.

Informace o provozní době a kontakty získáte na www.tremsinsko.cz

Oddělení pro dospělé
Milan Holeček:
Hrdinové zámořských objevů
Čtivě podané, bohatě ilustrované dějiny
zámořských cest ukazují povahu a zájmy jednotlivých „objevitelských“ národů a vyzdvihují jejich specifický charakter a zájmy.
Markéta Plechšmídová:
Dneska půjdu spát až zítra
I za malou chybu se platí vysoká cena.
Příběh české studentky, inspirovaný
skutečnými událostmi, ukazuje, jak
málo stačí k tomu, aby se z vysněné
cesty za oceán stala noční můra. Marina si chce přes léto v USA vydělat „easy
money“ – jenomže načerno. Z amerického snu se probudí do bludného kruhu
strachu, který odstartovalo zatčení na
bostonském letišti. Ano, podvádět se
nemá. Ale bylo tohle všechno opravdu
nutné?
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Koronavirus čtenáře o knihy nepřipravil
Rožmitálská knihovna pro vás zabezpečuje knihy ve všech
stupních vládních opatření. Je to pro vás pravda trochu komplikovanější, ale kdo chce, knihy z knihovny nakonec dostane.
Je nám jasné, že pro mnohé z vás je pěkná knížka nepostradatelná i v bezproblémových dobách, natož pak v době, kdy
jsou společenské kontakty a další možnosti trávení volného
času značně omezeny. Proto se v knihovně snažíme, abychom
k vám vaše knihy bezpečně dostali i nyní. Pokud platí stupeň 5 vládních opatření, můžeme knihy bezkontaktně předávat. To řešíme s našimi čtenáři formou telefonických nebo

mailových objednávek a poté rozvozem do místa bydliště a
bezkontaktním předáním. Při platnosti stupně 4 můžeme vydávat objednané knihy pomocí výdejního okénka a ve stupni
3 a menším již můžeme za dodržení určitých opatření pro vás
knihovnu otevřít.
V rámci tohoto režimu zabezpečujeme také meziknihovní
výpůjční službu. Jsme rádi, že mnoho z vás si i tímto poněkud složitějším způsobem cestu ke knize našlo a těšíme se na
chvíle, kdy se s vámi, našimi čtenáři, opět v knihovně uvidíme. Do té doby všem přejeme pevné zdraví.
Vaše knihovna

MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem

g) Nebezpečné odpady – odevzdávány do sběrného dvora
h) Objemný odpad – odevzdáván do sběrného dvora
i) Jedlé oleje a tuky – odevzdávány do sběrného dvora
j) Nápojové kartony – barva žlutá
k) Kovové obaly od nápojů a konzerv – barva žlutá
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Veškerý tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Rožmitále p. Tř, ul. Pod Topoly č. p. 814.

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožmitálu p. Tř.
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem se na svém
zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 98/12/2020 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 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 (dále jen
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 4 Sběr a svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu
1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.)
2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v Rožmitále p. Tř., ul. Pod Topoly č. p. 814.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Jedlé oleje a tuky
j) Nápojové kartony
k) Kovové obaly od nápojů a konzerv
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a),
b), c), d), e), f), g) a i).

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) igelitové pytle
c) velkoobjemové kontejnery
d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná
pro více uživatelů.

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Rožmitálu pod Třemšínem včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou velkoobjemové kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích na
veřejných prostranstvích.
Informace o stanovištích jsou zveřejněny na internetových
stránkách města www.rozmitalptr.cz.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady – odevzdávány do kompostárny
b) Papír – barva modrá
c) Plasty, PET lahve – barva žlutá
d) Sklo – barva bílá
e) Barevné sklo – barva zelená
f) Kovy, barva – odevzdávány do sběrného dvora

Čl. 6 Shromažďování směsného komunálního odpadu

Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad.
Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v Rožmitále p. Tř., v ul. Pod Topoly č. p. 814.
Čl. 8 Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
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Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č. 5/2020

č. 6/2020

o poplatku za komunální odpad

o zrušení právního předpisu Města Rožmitálu p. Tř.

Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem se na svém
zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 99/12/2020 usneslo vydat na základě § 17 a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a §
84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem se dne 14.
12. 2020 usnesením č. 100/12/2020 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.
I.
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Města Rožmitálu pod Třemšínem
č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území města. Tato OZV byla vydaná v samostatné působnosti obce na základě usnesení zastupitelstva
města ze dne 15. 6. 2015, s účinností od 1. 7. 2015.
II.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.

Město Rožmitál pod Třemšínem touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká
na území města Rožmitálu pod Třemšínem.
Čl. 2 Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává město Rožmitál p. Tř.
2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky).
Čl. 3 Sazba poplatku
Výše poplatku je stanovena podle oprávněných nákladů města, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem. Náklady jsou
rozpočteny na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé
nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu. (Ceny za
sběr a svoz směsného komunálního odpadu stanovené pro rok
2021 jsou přílohou této OZV.)
Čl. 4 Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 1.
příslušného kalendářního roku.
2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní
úpravy (§ 163 zákona daňový řád), kdy se jedná například o
platbu v hotovosti do pokladny, prostřednictvím platebního
terminálu, platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem
na účet města.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
4) Neuhradí-li poplatník poplatek včas nebo ve správné výši,
správce poplatku vyměří poplatníkovi poplatek platebním výměrem.
Čl. 5 Všeobecná ustanovení
Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle
daňového řádu.
Čl. 6 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2021.

zrušuje

MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem

Obecně závazná vyhláška
č. 7/2020
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Rožmitálu p. Tř. se na svém zasedání
dne 14. 12. 2020 usnesením č. 101/12/2020 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst.
6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1 Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší než stanoví zákon.
Čl. 2 Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin
Čl. 3 Stanovení výjimek
1. Doba nočního klidu se vymezuje od 01.00 do 06.00 hodin
pro celé území města, a to v následujících případech: V noci z
31. prosince na 1. ledna - Oslava příchodu nového roku.
2. Doba nočního klidu se vymezuje od 00.00 do 06.00 hodin,
pro část Rožmitál p. Tř. (neplatí pro ostatní části města Rožmitál p. Tř.) a to v následujících případech:
a) v noci z 5. 6. na 6. 6. – vernisáž výstavy „Zažij skauting“
s živou hudbou na nádvoří Podbrdského muzea
b) v noci z 20. 8. na 21. 8. - Rockfest
c) v noci z 21. 8. na 22. 8. - Rockfest
d) v noci z 25. 9. na 26. 9. - Myslivecko rybářská slavnost
3. Doba nočního klidu se vymezuje od 01.00 do 06.00 hodin,
pro část Rožmitál pod Třemšínem (neplatí pro ostatní části
města Rožmitál pod Třemšínem) a to v následujících případech: v noci z 19. 6. na 20. 6. – Slavnost královny Johanky
Čl. 4 Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší OZV
č. 1/2020 o nočním klidu.
Čl. 5 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2021.
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Kondolenční kniha
Ing. Josef Vondrášek
M 25. července 1950
? 29. prosince 2020
Ve věku 70 let zemřel 29. prosince 2020 náhle starosta města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek. V čele města stál od
roku 1998. Vzhledem k tomu, že v době jeho úmrtí pracoval Městský
úřad Rožmitál p. Tř. kvůli epidemii koronaviru v omezeném provozu
a nebylo tak možné vystavit na odpovídajícím místě klasickou kondolenční knihu, byla vytvořena na oficiálních webových stránkách
města alespoň možnost zaslat prostřednictvím virtuální kondolenční
knihy vzkaz pozůstalým či sdílet vzpomínku na starostu s ostatními
čtenáři. Vkládání bylo možné od 31. prosince 2020 do 10. ledna
2021. Všechny zápisy zde nebylo možné z kapacitních důvodů zveřejnit. Stále jsou ale k dispozici na www.rozmitalptr.cz.
loOdešel náš kolega, starosta a dlouholetý předseda Mikroregionu Třemšín,
který byl neodmyslitelně spjat nejen s
městem Rožmitál, ale i s celým krajem
pod Třemšínem. Pro nás, starosty mikroregionu to byl člověk, který znal dobře
náš region, dokázal nám vždy podat pomocnou ruku, povzbudit, poradit a především se významně zasloužil o rozvoj
celého Rožmitálska. Josefe, děkujeme a
budeš nám chybět. Upřímnou soustrast
rodině. Starostky a starostové Mikroregionu Třemšín
***
loS lítostí jsem přijala zprávu o úmrtí
dlouholetého starosty města Rožmitál
pod Třemšínem pana Josefa Vondráška. Dovolte mi, prosím, abych jménem
Středočeského kraje vyjádřila upřímnou
soustrast nad jeho odchodem. V osobnosti pana Josefa Vondráška ztrácí nejen Rožmitál pod Třemšínem, ale také
Středočeský kraj výjimečného člověka. Člověka, který byl ve svém městě a
mezi jeho obyvateli natolik oblíbený, že
jej vedl již od roku 1998. Pro město a
jeho občany odvedl obrovský kus kvalitní práce. Věřím, že památka Josefa
Vondráška nebude nikdy zapomenuta.
Upřímnou soustrast rodině, blízkým
osobám a všem obyvatelům Rožmitálu
pod Třemšínem. S projevem nejhlubší
úcty Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
***
loPepo, díky za tvoji práci, kterou jsi vykonával pro širokou veřejnost. Za bývalé
starosty Mikroregionu Třemšín Kramosil
***
loPane starosto, byl jste skvělý člověk.
Za Vás město Rožmitál pod Třemšínem
jen vzkvétalo. Děkuji za vše, co jste pro
náš rybářský kroužek ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem udělal, za Vaši
maximální podporu. Budete nám tady
moc chybět. Za vše velké díky Jaroslava
Nassová
***
loSe slzami v očích jsem přijal tuhle
zprávu, která mě velice zarmoutila.

Upřímnou soustrast celé rodině a všem
přátelům. Člověk bývá nahraditelný,
ovšem v tomto případě si tím nejsem
zcela jist. V každém koutu našeho města i přilehlé osadě bude mít navždy svou
nesmazatelnou stopu. Děkuji za přátelství, které jsem mohl prožít po jeho
boku. Veliké díky za léta práce pro naše
občany a město, které pod jeho rukama
vzkvétalo. Odvedl obrovský a nezapomenutelný kus práce v našem městě. Svou
prací pro občany a naše město žil a miloval ji. Děkuji i za rybáře a rybářskou
mládež, kterou dlouhá léta silně podporoval. S pokorou Aleš Haluska
***
loVážený pane starosto, byl jste člověk
se srdcem na pravém místě, obětavý,
vstřícný, spravedlivý, ochotný a nevím
co ještě vyzdvihnout, abych šetřil místem, bylo by toho dost. Moc Vám za vše
děkuji a bylo mi obrovskou ctí a radostí
s Vámi spolupracovat. Martin Šlambor
***
loOdešel skvělý pan starosta s velkým
S. Byl to báječný a hodný člověk, který
vždy pomohl, pokud to bylo v jeho silách. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Rodina Pospíšilova, Kůrkova a
Pourova
***
loMěla jsem to štěstí, že jsi byl 22 roků
mým chápajícím šéfem. Děkuji. Děkuji za to, co jsi udělal pro pečovatelskou
službu, pro její zaměstnance a hlavně
pro její uživatele, kterých bylo za těch
22 roků opravdu hodně. Je mi smutno.
Jarka Dražanová
***
loKdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl
jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví
lidé by neměli umírat. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Honza Randák
***
loKdyž jsme se dozvěděli tuto smutnou
zprávu, že pan starosta města Rožmitál
pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek
zemřel, bylo to pro nás jako blesk z čistého nebe. Měli jsme možnost váženého
pana starostu poznat z několika setkání.
Přesto, že jsme se spolu dlouho nezna-

li, vznikl mezi námi přátelský vztah. Byl
to úžasný člověk, kamarád, příjemný a
milý v chování a vystupování. Funkci
starosty dělal s obrovským nasazením.
Měl rád tuto práci, své město a jeho okolí, lidi v něm žijící. Zcela jistě bude mnohým chybět. Upřímnou soustrast všem
pozůstalým, spolupracovníkům, radním
a všem občanům města Rožmitál pod
Třemšínem. Čest jeho světlé památce.
Václav Heřman, bývalý starosta města
Vodňany s manželkou Vlastou
***
loUpřímnou soustrast rodině a čest památce skvělému člověku a starostovi.
Přátelé ze šumavské obce Zdíkov
***
loUpřímnou soustrast rodině i všem
obyvatelům Rožmitálu. Pepo byl jsi můj
kamarád a nikdy na Tebe nezapomenu.
Jiřina Fialová
***
loS hlubokým zármutkem jsme přijali
zprávu o nenadálém skonu našeho drahého přítele, kamaráda, velkého znalce
a obdivovatele Šumavy, pana inženýra
Josefa Vondráška. Se smutkem, který
nás plně pojal, bychom rádi vyjádřili
hlubokou a upřímnou soustrast všem
rožmitálským lidem i ostatním přátelům, kteří měli zesnulého rádi. S bolestí
v srdci Josef Sova, hejtman a Ivan Vokáč, vicehejtman Horních Králováků
***
loVážený pane starosto, bylo mi ctí pracovat pod Vaším vedením a díky tomu
moci poznat člověka s otevřeným srdcem a ochotou pomoci. Člověka s nadhledem a schopností se z věcí nehroutit.
Člověka skromného, který nevyhledával
okázalost, ale který i budil přirozený respekt svojí autoritou. Stejně tak jsem
byla, jsem a budu pyšná na to, v jakém
krásném městě žijeme, o což jste se Vy
svou pracovitostí a rozhledem v ekonomické oblasti zásadně zasloužil. Práci a
našemu městu jste podřídil svůj život.
Kéž ten, kdo přijde po Vás, ctí odkaz
Vaší práce a Vašich myšlenek po dlouhá léta a naváže na ně. Ale vůbec si to v
tuto chvíli neumím představit. Že bude
někdo jiný... Že to vůbec bude možné.
Nikdy to už nebude stejné. Váš stůl zůstal plný, tužka jen na chvíli položená,
ryby plavou dál... Nejde mi pořád uvěřit, pochopit. Je mi smutno. Jiříku, Tvůj
táta byl skvělej chlap a jsem šťastná,
že mohl alespoň pár intenzivních měsíců prožít s vaším chlapečkem a že Ty i
on ponesete dál jeho odkaz. Byl s vámi
moc šťastný a měl z vás všech radost.
Navždycky na něj budu vzpomínat s
pokorou a úctou. Stejně tak rožmitálští
skauti, které mnohokrát podržel v nelehkých situacích. S hlubokou úctou
Magda Šebková
***
loPepo, budeš nám všem moc chybět.
Rodovi
***
loJe to až neuvěřitelné. Spoustě z nás
zůstane ve vzpomínce jeho laskavé slovo a snaha pomoci. Pro naše město a
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v neposlední řadě i pro jednotlivce jste
toho udělal mnoho a za to Vám, pane
Starosto, patří velké DÍKY. Budete nám
všem chybět. Rodině a všem pozůstalým
přejeme hodně síly do tohoto nelehkého
období. Rodina Bahenských
***
loPepo, díky. Byl jsi člověk, který miloval lidi a Rožmitálsko. Fr. Beran
***
loChtěla bych se probudit a říct - byl
to hrozný sen. Ale nebyl. Pepo, bez Tebe
bude hodně smutno a Rožmitál přišel o
velkou osobnost. Čest Tvé památce. Marie Hrušková
***
loTěžké vůbec hledat slova. Těžké uvěřit.
Když jsem se přesně před 21 lety vracela
z mateřské dovolené, měla jsem trochu
obavy, jaký ten nový pan starosta bude.
Tenkrát mi řekl můj tchán: „Ničeho se
neboj, Pepík je skvělej chlap, všichni ho
známe z Agrostroje“. A opravdu, bylo to
tak. Kdokoliv z nás, zaměstnanců města, měl nějaký problém, trápení, ať už
pracovní nebo soukromé, s důvěrou
jsme se na něj mohli obrátit s vědomím,
že on vždy vyslechne, pochopí, poradí, pomůže. A stejně tak to fungovalo i
se všemi občany. Za celou tu dlouhou
dobu se nestalo, že by si na někoho neudělal čas, někoho odbyl. Ať už to byl
jeho starý známý nebo úplně cizí člověk.
Miloval lidi, rád se s nimi scházel, rád si
s nimi povídal. Byl pohlcený svojí prací,
a i když se město už ukládalo k spánku,
jeho dvě okna na radnici svítila. Máme
luxusně vybavené školy, sportoviště,
opravené silnice, chodníky, on přesto
stále vymýšlel, jak město ještě vylepšit,
jak on říkal: „Aby se tady lidem dobře
žilo“. Situací, které byly opravdu těžké,
ať už to byly problémy při výstavbě velkých investičních akcí, rušení kasáren,
povodně, nebylo málo, ale on vždy zachoval klid, vždy si věděl rady. Každého ze svých spolupracovníků uměl pochválit a ocenit jeho práci. Nedovedu si
představit, že v pondělí nepřijde, že mu
nepoložím na stůl jeho oblíbené kafe.
Budeš nám moc chybět, Tvoje moudrost, nadhled, humor, lidskost. Děkuji
za všechno. Odešel vzácný člověk s velkým srdcem. Marcela Sladká
***
loMilý Pepíku, byl jsi úžasný starosta a
báječný člověk. Děkujeme za všechno, co
jsi udělal pro toto město a pro nás obyvatele. Bylo nám ctí stát po Tvém boku
jak pracovně, tak osobně. Upřímnou
soustrast pozůstalým. Vláďa a Soňa
***
loHodně síly k překonání toho jediného,
co nemůžeme nikdy změnit. Upřímnou
soustrast. Jiřina Němcová
***
loMilý Pepo, zpráva o Tvém odchodu nás
zasáhla jako blesk z čistého nebe. Dosud
si nedokážeme představit skutečnost, že
už nejsi mezi námi. S Tebou nám odchází kamarád, přítel a nám všem bez
nadsázky největší osobnost Rožmitálu
za poslední období snad čtvrt století. Tvé
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zásluhy o Rožmitálsko jsou obrovské a
nesmazatelné. Pro své nástupce jsi svojí
prací pro město a veřejnost nasadil vysokou laťku, kterou se bude jen velmi
těžko překonávat. Stejně tak se budou
těžko překonávat i Tvé lidské a vysoce
morální kvality Tvé osobnosti. Se zármutkem v srdci vyjadřujeme upřímnou
soustrast všem Tvým pozůstalým. Čest
Tvojí památce! Ing. František Kulovaný
s rodinou a Ing. Božena Kosatíková
***
loUpřímnou soustrast rodině a přátelům. Vypůjčím si slova básníka „Až zemřu, nic na tomto světě se nestane a
nezmění, jen srdcí pár se zachvěje, jak
v ranní rose květiny“. Naše srdce se zachvěla po této smutné zprávě, ale kdo
žije v srdci, neumírá. Milan a Vojtěška
Bělíkovi
***
loUpřímnou soustrast nad odchodem
pana starosty Vondráška, a velké uznání za jeho dlouholetou a neustávající
péči a snahu o zlepšování života v Rožmitále. Siglerovi
***
loŽádná slova nemohou vyjádřit smutek, který v této chvíli cítím. Navždy
budu s úctou vzpomínat. Vážený pane
starosto, za vše Ti děkuji. Upřímnou a
hlubokou soustrast celé rodině. Renata
Sklenárová
***
loJen těžko se přijímá zpráva o úmrtí
takového člověka, jakým byl pan starosta Josef Vondrášek. Odešel člověk,
který bude chybět především jeho blízkým, ale i městu Rožmitál pod Třemšínem a nám všem, kteří měli možnost se
s ním setkat a spolupracovat. Dovolte
mi, abych vyjádřila upřímnou soustrast
rodině a všem popřála hodně sil k překonání nenahraditelné ztráty, kterou
odchod pana Vondráška je. „S úctou na
Vás budu pane starosto vzpomínat. Čest
Vaší památce.“ Stanislava Mašková, bývalá starostka obce Lnáře s manželem
***
loJosífku, byl jsi nejen kolegou, byl jsi
mi rádcem, kamarádem, byl jsi takovým starším hodným bráškou. Při rozhodování jsem si často říkal, jak by ses
asi zachoval ty a budu to dělat i nadále. S pokorou a úctou se skláním před
tvým životem naplněným hlavně prací
pro druhé. Nezapomenu. Zdeněk Wetter, starosta, za sebe i za občany města
Kunštát
***
loJe neuvěřitelné, že nás nečekaně
opustil tak skvělý člověk, soused s velkým „S“ a zároveň i pan starosta rovněž
s velkým „S“, který pro nás rožmitálské
občany a pro samotné město Rožmitál
pod Třemšínem včetně přilehlého Svazku obcí mikroregionu Třemšín udělal
mnoho a s takovým úsilím, jakoby to dělal pro svoji rodinu a blízké. Upřímnou
soustrast rodině. Josef, čest Tvé památce. Richard s celou rodinou Haasových
***
loMilý Pepo, měla jsem tu čest praco-

vat na radnici pod Tvým vedením celých
20 let. Když jsem měla nějaký problém,
vždy jsi mi dokázal poradit. Nemůžu
uvěřit tomu, že už mi nikdy nezavoláš
ani nenapíšeš. Hodně jsme toho spolu
prožili. S takovým člověkem, jako jsi byl
Ty, už se asi nesetkám. Moc děkuji za
vše. Upřímnou a hlubokou soustrast
celé Tvojí rodině. Jana Melicharová
***
loPepo, Tvůj odchod z tohoto světa je a
dlouho bude pro všechny bolestný. Děkuji Ti za 20 let pracovně strávených po
Tvém boku. Upřímnou soustrast rodině.
Ivan Havel
***
loUpřímnou soustrast pozůstalým. Pepa
byl člověk, na kterého se nezapomíná.
Znali jsme se od doby, kdy nastoupil do
Agrostroje. Nedal dopustit na Agrostrojáky a vždy jsme se s ním všichni rádi
setkávali. Jeho nezastupitelná úloha
byla na radnici v Rožmitále a bude vždy
všude vidět jeho obrovská činnost pro
město. Budeš nám, Pepo, moc chybět.
Milada Květoňová
***
loUpřímnou soustrast rodině. Je to velká ztráta. B. a J. Leitermannovi
***
loSe zármutkem v srdcích se také přidáváme k těm, kterým bude chybět Ing.
Josef Vondrášek, starosta města Rožmitálu pod Třemšínem a člověk, který miloval dechovou hudbu a dobrou náladu.
Pepo, jsme vděční, že jsme mohli 20 let
reprezentovat malebné město Rožmitál pod Třemšínem pod Tvým vedením
a také společně prožít mnoho hezkých
chvil nejenom u muziky. Pane starosto,
děkujeme za všechno a nikdy nezapomeneme! Rovněž vyjadřujeme hlubokou
soustrast celé rodině. Čest Tvojí památce! Josef Janoušek a Rožmitálská Venkovanka
***
loPan Starosta Ing. Josef Vondrášek je
tím, kdo v roce 2010 vybudoval v Rožmitále pod Třemšínem Podbrdské muzeum. Jedině on věděl, kolik úsilí a práce
mnoha lidí tento počin stál a jak velký
závazek pro město znamenal. Vždy také
věděl, co všechno městské muzeum pro
malé město Rožmitál bude znamenat.
Věděl, že musí mít místo, které bude
místním občanům i turistům nabízet
možnost seznamovat se s historií našeho města a jeho okolí. Pan Starosta byl
vždy velkým podporovatelem Podbrdského muzea. O historii se zajímal, vždy
byl oporou na akcích, jako je Swingová
kavárna nebo Slavnost královny Johanky. Vždy s námi hledal dobrá řešení v
každé situaci. Bylo nám obrovskou ctí,
že nám, pracovníkům Podbrdského muzea, důvěřoval, že jsme mohli spolupracovat právě s ním. Není nutné vyjmenovávat podrobně, co vše pan Starosta pro
Rožmitál pod Třemšínem udělal. Jisté
je, že s rokem 2020 končí jedna významná etapa v dějinách našeho města.
Pane Starosto, moc Vám za všechno děkujeme. Budeme dál co nejlépe pečovat
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o muzeum, které jste vybudoval. Čest
Vaší památce. Náhlá ztráta bolí teď nejvíce rodinu a nejbližší přátele. Těm patří
nyní naše slova skutečně upřímné soustrasti. Za všechny pracovnice a pracovníky Podbrdského muzea Pavla Váňová
Černochová, vedoucí
***
loUpřímnou soustrast všem pozůstalým, rodině, přátelům a kolegům... Měli
jsme tu čest poznat pana Vondráška při
vedení sdružení Čechy nad zlato. Poznali jsme poctivého, vzdělaného a přitom
stále lidského předsedu, člověka spjatého s krajinou a místem, ale přitom
s nadhledem a gentlemanskou grácií.
Bude nám velmi chybět... za Brdy nad
zlato Jan Šefrna a Štěpánka Königsmarková
***
loVážený pane starosto, milý Pepíku. Je
těžko uvěřitelné, že jsi nás opustil. Ještě než jsi nastoupil jako starosta města,
jsem měla tu čest s Tebou pracovat v
komisi mládeže a tělovýchovy a později
dlouhá léta na úřadě. Pro občany města
jsi pracoval s láskou, aby se nám v našem městě dobře žilo. Pro nás pracovníky jsi byl vzorem. Byl jsi prostě náš
Pan Starosta. Co jsi pro město a občany
udělal, zhodnotí jiní a jinde. Věř, že laťku, kterou jsi nastavil, těžko někdo přeskočí. Budeš nám moc a moc chybět. S
úctou Lenka Zárybnická s rodinou
***
loUpřímnou a hlubokou soustrast rodině. Děkujeme za podporu, kterou jste
naší organizaci několik let poskytoval.
ZO včelařů Rožmitál pod Třemšínem
***
loAni ve snu mě nenapadlo, že bych
někdy mohla psát tyto řádky, že bych
někdy kondolovala k Tvému odchodu.
Bohužel se stalo. Je mi ctí, že jsem s Tebou mohla pracovně strávit 14 let a ani
po mém odchodu do důchodu jsi nikdy
nezapomněl popřát k svátku, narozeninám, nebo poslat pozdrav z dovolené.
Říká se, že nikdo není nenahraditelný.
Troufám si říct, že v tomto případě to
neplatí a upřímně, nezávidím Tvému
nástupci. Bude to mít hodně těžké, aby
s Tebou vůbec někdy srovnal krok. Byl
jsi vzácný člověk s velkým srdcem, který
byl vždy ochoten naslouchat a každému
bez rozdílu podat pomocnou ruku. Verš
na smutečním oznámení „…jehož myšlenky a práce jsou věnovány spíše jiným
než jemu samému,“ to zcela vystihuje.
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Pozůstalé rodině upřímnou soustrast. Libuše
Dražanová s rodinou
***
loUpřímnou soustrast rodině. Pepo děkuji Ti za více než čtyřicetileté přátelství. Bylo mi ctí s Tebou po celou dobu
spolupracovat. Děkuji Ti za vše, budeš
nám i Rožmitálu velmi chybět. Zůstal za
Tebou obrovský kus dobré práce. Díky.
Olda Berka s rodinou
***
loUpřímnou soustrast rodině. Vám,
pane starosto, mockrát děkujeme za
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vše, co jste pro naši vesnici dlouhé roky
dělal. Velice si toho vážíme, stejně jako
jsme si vždy vážili Vás. S velkou úctou
Osadní výbor Strýčkovy
***
loS vyjádřením upřímné soustrasti se
i kolektiv Základní umělecké školy přidává k těm, kterým bude pan starosta
chybět. Jako zřizovatel školy nás vždy
podporoval a rád navštěvoval naše kulturní akce. Vzpomínáme na Vás, pane
starosto, a děkujeme za vše. Michal Filina, ředitel školy
***
loUpřímnou soustrast. To jediné, důležité v životě, jsou stopy lásky, které
za sebou necháme, když odcházíme...
Těžká je pro nás cesta rozloučení s tak
skvělým člověkem. Tichou účast Vám
vyslovuje Svatava, Tonda, Silvie a celá
rodina Hlaváčova, Kyjov
***
loUpřímnou soustrast rodině. Odešel
pan starosta a hlavně poctivý pracovitý,
obětavý člověk a velmi dobrý kamarád,
kterých je velmi málo. S úctou Králová
Václava
***
loDovolte, abych Vám touto cestou vyjádřila hlubokou a upřímnou soustrast
nad ztrátou milovaného člověka, kterého jsme si velmi vážili. Pepo, velké díky
za vše, budeš nám moc chybět. Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.
Čest Tvojí památce. Vlasta Lamačová
***
loPo více než dvacetiletém přátelském
vztahu se dnes se smutkem v duši slova hledají těžko: ztratil jsem výborného
kamaráda, jehož přízně jsem si vysoce
cenil; město ztratilo výborného starostu,
jehož jsem si velice vážil. Tak to cítím já
a podobně i moji blízcí - manželka Marie, dcera Ivana a její manžel Petr Neužil. Všem nám budeš, Pepíku, chybět a
všichni budeme na Tebe v dobrém vzpomínat. Jiří Botur
***
loPepo, byl jsi skvělý a úžasný starosta, člověk a kamarád. Budeš nám všem

chybět. Za vše Ti moc děkujeme a nikdy
nezapomeneme. Upřímnou soustrast
Všem pozůstalým. Braunovi
***
loStále nemůžeme uvěřit té smutné
zprávě, která nás velmi zasáhla. Pane
starosto, děkujeme, že jsme s Tebou
mohli spolupracovat. Tvá stopa je viditelná i ve sborech dobrovolných hasičů,
které jsi vždy podporoval. Vždy jsi mezi
nás rád přicházel, poseděl jsi a pohovořil. Pokaždé, když se vyskytl nějaký
problém, dokázal jsi najít řešení. Pokud
přišel moment, kdy se hasičům dařilo,
dělalo Ti to radost. Děkujeme Ti za vše,
co jsi pro nás udělal. Rodině tímto předáváme upřímnou soustrast. František,
Milan a tvoji hasiči
***
loOdešel Pan Starosta, člověk pracovitý a upřímný, zpráva, která přišla jako
blesk z čistého nebe, které se s těžkým
srdcem věří. Hlubokou soustrast celé
rodině. Šustrovi
***
loProč se to jen muselo stát, ztratili
jsme starostu a člověka, kterého měl
každý rád. Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál, za vše dobré, co pro
nás vykonal a vybudoval, tichý spánek
buď mu přán. Projevujeme vám hlubokou a upřímnou soustrast. Celá rodina
Bártíkova
***
loJeště jsme si stačili vyměnit vánoční
přání. Těžko uvěřit, že bylo poslední. Byl
jsi můj nejoblíbenější starosta - rozhodný, profesionální, vždy připravený podat
pomocnou ruku, se smyslem pro humor
i odvahou stát si za každých okolností za svým názorem. Díky Tobě jsem
mohla na rožmitálské radnici prožít pět
úžasných let v závěru své pracovní kariéry a jsem vděčná za každý z těchto dní.
Nikdy na Tebe nezapomenu. Upřímnou
soustrast celé pozůstalé rodině. S úctou
Dana Řondíková
***
loMilý Josefe. Opustil jsi nás náhle a nečekaně, neskrýváme obrovský smutek z
toho, že najednou nejsi a nebudeš. Ze
srdce Ti děkujeme za vše, co jsi udělal
pro obnovu Místní akční skupiny Podbrdsko a pro vybudování jejího pevného a dobrého zázemí a zejména dobrého jména v našem milovaném regionu.
Bude nám strašně chybět Tvoje lidská
vřelost, zodpovědný přístup k práci ve
správní radě, ale i Tvá občasná skepse a kritický realismus, jakkoli jsme z
něj občas bývali smutní. Byl jsi pro nás
jedním z pevných bodů jak v časech pro
naše společenství nelehkých, tak v časech dobrých, kdy jsme byli vystaveni
mnoha zkouškám, před které život staví
obětavé a pracovité. Josefe, děkujeme Ti
za mnohé a jsme rádi, že jsme s Tebou
mohli být. Přejeme Ti klidný věčný spánek. Všem Tvým blízkým si touto cestou
dovolujeme vyjádřit upřímnou a hlubokou soustrast. Markéta Balková, Petr
Procházka, Petr Chotívka, Dagmar Nesvedová, Gabriela Jeníčková, František
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Bartík, Bořek Bierhanzl, Ladislav Švejda, Vladimír Vojáček, Jana Filinová, Petra Benjáková a Vendula Šedivá, přátelé
a kolegové ze správní rady a kanceláře
MAS Podbrdsko
***
loVážená zarmoucená rodino, vážení
občané Rožmitálu pod Třemšínem, přijměte naši upřímnou soustrast při úmrtí Ing. Josefa Vondráška, dlouholetého
předsedy Čech nad zlato. Společný zájem a snaha zabránit průzkumu a těžbě
zlata nás svedly dohromady. Na všech
jednáních vystupoval klidně, vždy s milým úsměvem. Bude nám velice chybět.
Nezbývá nic jiného, než za vše poděkovat a přát mu klid. Čest jeho památce!
Za Čechy nad zlato Bohuslava Bernardová, Kašperské Hory
***
loVážený pane starosto, byl jste člověk na správném místĕ. Děkujeme za
Vaši vstřícnost, snahu vyhovět našim
požadavkům a za vše, co jste pro nás
udĕlal. Byla radost s Vámi spolupracovat i posedĕt u piva. Budete nám chybět
obzvláště v těchto nelehkých časech.
Upřímnou soustrast pozůstalým. OV
Voltuš a SDH Voltuš
***
loDovoluji si vyslovit upřímnou soustrast rodině velkého rožmitálského patriota, který toho pro naše město tolik
dělal a také udělal. Čest Tvojí památce.
Marek Benda
***
loOdešel mi velice dobrý kamarád, rodinný přítel, spolehlivý člověk. Společně jsme uskutečnili několik úspěšných
akcí, ať už to byla symposia mladých
řezbářů, společné cesty na Podkarpatskou Ukrajinu, navázali jsme vzájemnou spolupráci s obcí Koločava a mnoho
dalšího. Tyto vzpomínky zůstanou v našich srdcích a pořád v dobrém budeme
vzpomínat. Byl jsi vzorem pro širokou
veřejnost, nejen na Rožmitálsku, ale i v
celé naší České republice. Josífku odpočívej v pokoji. Čest Tvé památce. Loučí
se s Tebou Miloš Ličko s rodinou
***
loOdešel pan Starosta. Byl to opravdu
starosta s velkým „S“. Rádi bychom mu
poděkovali za jeho vstřícnost a podporu,
kterou vždy poskytoval rožmitálským
házenkářům. Děkujeme a nezapomeneme. Jirko, upřímnou soustrast Tobě
i všem Tvým blízkým. Jménem Oddílu
národní házené Josef Hrdina
***
loVážení pozůstalí, přijměte naši hlubokou a upřímnou soustrast nad úmrtím skvělého člověka, jednoho z nejvýznamnějších mecenášů dobrovolného
hasičstva v Čechách. Pana Ing. Josefa
Vondráška si velice vážíme a nikdy nezapomeneme. Čest jeho památce. Z Nejdku Ervín Novák a Jarmila Sládková
***
loJe to pro nás velká rána. Žádný sraz
strojírenské průmyslovky se bez Tebe
neobešel. Všichni jsme se těšili na setkání s Tebou. Moc nám budeš chybět.
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Za maturitní třídu 4. Sb kamarád Pepa
Vošmik
***
loPřátelství je někdy víc než láska...
Tato slova mohou potvrdit obě naše rodiny. Nikdy nezapomeneme. Květa a Mirek Jeníčkovi
***
loV posledních desetiletích se do politiky
vrhla řada lidí. Ale jen málokdo z nich je
tak férový, pracovitý a obětavý jako byl
Josef Vondrášek. Kdyby si z něho ostatní politici vzali příklad, mohla být Česká
republika úplně někde jinde. Čest Tvé
památce, Pepo. Mirek Maršálek
***
loUpřímnou soustrast rodině. Pepo,
byl jsi skvělý člověk, kamarád a nejlepší starosta, který kdy v Rožmitále
pracoval. Za Tvého vedení Rožmitál jen
vzkvétal. Nejde ani vyčíslit a popsat, co
všechno jsi pro Rožmitál od roku 1998
udělal. Jsi prostě nenahraditelný. Stanislav Březina s rodinou
***
loVážený pane starosto, milý Josefe,
velmi nás zarmoutila zpráva o Tvém
náhlém odchodu. Byl jsi téměř 17 let
místopředsedou Fanclubu Rožmitálské
Venkovanky a jako jednomu ze zakládajících členů Ti děkujeme za kamarádství
a pomocnou ruku při našich společných
akcích. Budeme s úctou vzpomínat. Jan
Uhlíř a přátelé z Fanclubu Rožmitálské
Venkovanky
***
loJe pro mne velmi těžké smířit se s tím,
že Tě již nepotkám, že Tvůj telefon nikdo
nezvedne. Tvoje práce, Tvůj Rožmitál byl
pro Tebe vším a věř, že je to vidět doslova na každém kroku. Děkuji Ti za to, že
jsem s Tebou mohl 10 let spolupracovat,
byl jsi mi učitelem, kamarádem, přítelem, na kterého jsem se mohl vždy spolehnout. Budeš nám všem chybět. Petr
Procházka, starosta města Březnice
***
loVážený pane starosto, děkujeme za
občany Zalán za to, co jste pro nás dělal,
že jste podporoval naši vesnici, aktivity
osadního výboru a hasičů. Nikdy nezapomeneme na skvělého starostu, člověka a kamaráda. Upřímnou soustrast
rodině. S úctou Osadní výbor Zalány a
SDH Zalány
***
loUpřímnou soustrast rodině. Velké
poděkování, bylo nám ctí poznat Vás a
spolupracovat s Vámi. Čest Vaší památce. Za Osadní výbor Pňovice a Skuhrov
Marie Levá
***
loUpřímnou soustrast rodině. Panu
starostovi jménem všech obyvatel Hutí
děkujeme za maximální podporu rozvoje
obce a také hasičů. Navždy budeme s
úctou vzpomínat. Osadní výbor Hutě p.
Tř. a SDH Hutě p. Tř.
***
loUpřímnou soustrast rodině a přátelům. Pan Starosta bude chybět i nám,
byl to člověk na svém místě, poctivý a
pracovitý, přátelský a vždy ochotný po-

moci a vyslechnout... Děkujeme za Vaši
práci, vážíme si Vás. Obrovská ztráta. S
úctou Vaškovi
***
loS velkým zármutkem jsme přijali
smutnou zprávu o nečekaném úmrtí starosty města Rožmitálu pod Třemšínem a
našeho příznivce, pana Ing. Josefa Vondráška. Poznali jsme se v roce 2005 v
souvislosti s naší cyklistickou expedicí
„Z Čech až na konec světa.“ Odjezd na
dlouhou cestu a návrat z ní, stanovený na Den s královnou Johankou, byl
v jeho režii. Připravil nám neskutečně
krásné a nezapomenutelné zážitky. Od
té doby jsme se setkávali pravidelně a
rádi jsme přijímali jeho opětovná pozvání. Nejen na Dny s královnou Johankou, ale i na jiné kulturní a společenské
akce. Naše původní rozpaky rozptýlil po
svém: “Vždyť jste přece naši!“ Nemohli jsme tušit, že jeho letošní vánoční a
novoroční blahopřání bude to poslední.
Srdečně Vám, pane starosto, za všechno děkujeme! Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast nad velkou ztrátou, která je postihla. A s vámi, vážení rožmitálští občané, sdílíme smutek.
Úmrtím vašeho starosty jsme ztratili
mimořádnou osobnost, kterou pan Ing.
Josef Vondrášek bezesporu byl. Čest
jeho památce! Cestovatelé František
Šesták z Blatné a František Hejtmánek
z Tažovic
***
loDovoluji si vyjádřit upřímnou soustrast rodině, přátelům a blízkým pana
starosty Josefa Vondráška. Vždy budu
vzpomínat na vše, co jste pro Festival
Jakuba Jana Ryby vykonal. Děkuji za
Vaši podporu a spolupráci. Čest Vaší
památce. Šimon Kaňka
***
loSo žiaľom som prijal správu o úmrtí starostu a priateľa Ing. Josefa Vondráška. Moja bolesť je o to väčšia, že i
keď som Josefa nepoznal dlho, vnímal
som ho ako svojho priateľa, človeka s
ľudským prístupom, s obrovským citom pre zodpovednosť a s obrovským
srdcom. Človeka, ktorý s veľkým zanietením podporoval vznik nášho spoločného partnerstva a hodnoty miestnej
územnej samosprávy. Odchodom Ing.
Josefa Vondráška zostáva jeho dlhoročná práca v spomienkach a jeho odhodlanie bude veľkou inšpiráciou pre
každého, kto si ctí, rešpektuje a rozvíja
miestnu územnú samosprávu ako pilier
demokratickej spoločnosti. Pre občanov vášho nádherného mestečka je táto
strata veľmi bolestná. Verím, že čas tento smútok zmierni a zostanú len pekné
spomienky na úžasného a mimoriadneho človeka. Dovoľte mi, aby som vyjadril
úprimnú a hlbokú sústrasť rodine, spolupracovníkom a občanom Rožmitálu
pod Třemšínem. S hlbokým zármutkom
Ing. Ľubomír Meliš, starosta Sklených
Teplic
***
loKaždá kniha má svůj konec. Zdá se
mi neuvěřitelné, že i Tvá životní kniha
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je již u konce a byla napsána poslední
definitivní tečka. Moc rád bych, abys
měl před sebou ještě několik kapitol,
ale už se tak nestane. Ale stačí se projít po Rožmitále a je to, jako bych v Tvé
knize listoval zpět, na každém kroku je
tvá stopa - stopa člověka, který toho pro
své město udělal tolik. Děkuji Ti za to
a děkuji Ti za to, cos do poslední chvíle dělal pro lidi. Budeš nám i Rožmitálu
moc chybět. Za rožmitálskou knihovnu
a infocentrum Petr Jarosil
***
loMilý Pepo, je pro nás velmi těžké uvěřit, že tu nejsi již mezi námi. Vždy, když
jsme navštívili Rožmitál, tak jsme se
spolu setkávali. Rád jsi jezdil i k nám na
Moravu. Byl jsi pro nás skvělý člověk a
kamarád, na kterého nikdy nezapomeneme. Jirko, vyjadřujeme Tobě a celé
Tvé rodině hlubokou a upřímnou soustrast. Josef a Yvetta Hlaváčovi
***
loDovolte vyslovit upřímnou soustrast
všem pozůstalým. Odešel veliký člověk,
člověk vstřícný, obětavý, vždy ochotný
pomoci... Za vše děkuji. S úctou H. Klimentová
***
loUpřímnou soustrast pozůstalým. S
úctou Ondřejkovi
***
loČest Vaší památce. Upřímnou soustrast pozůstalým. Celá rodina Pazderníkova
***
loMilý Pepo, při listování v kondolenční knize je mi těžko, moc těžko a marně
přemýšlím co napsat, když je tam vše
již napsáno. Takže Tobě děkuji za vše
a Tvojí rodině a nejbližším spolupracovníkům vyjadřuji upřímnou soustrast.
Budeš nejen jim moc chybět. Bylo mi
velkou ctí s Tebou osmnáct let pracovat.
Miluše Kolářová
***
loTa zpráva mne zaskočila a velice zarmoutila. Pepo děkuji Ti za vše, nikdo Tě
nemůže nahradit. Čest Tvojí památce,
budeš pořád s námi. Jiří Šťástka
***
loVzpomínka zůstane navždy v našich
srdcích... Přijměte upřímnou soustrast.
Jana a Josef Hruškovi
***
loCítíme s vámi v těchto těžkých chvílích. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Eva a Marek Záhorkovi, Statek
Rožmitál
***
loVážený pane starosto, za celý okrsek č. 9, za Sbor dobrovolných hasičů
v Rožmitále pod Třemšínem, za hasičky
a mladé hasiče Vám moc děkuji za spolupráci a nemalou podporu v naší činnosti. Byl jste člověk na svém místě. S
úctou budeme vzpomínat na naše společná setkání, kterých nebylo málo. Budete nám chybět. Upřímnou soustrast
rodině. Libuše Poláková ml.
***
loNěkterým zprávám člověk ani nechce
věřit, zvlášť když přijdou nečekaně, jak
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z čistého nebe. Takové bylo i sdělení o
náhlém úmrtí pana Vondráška, který
byl počínaje rokem 1918 vedle prvorepublikového Karla Jareše nejdéle sloužícím prvním mužem města. Každý jej
v Rožmitálu i okolí znal a on znal skoro
každého a s každým si dovedl o jeho starostech i radostech popovídat. Práci pro
obec a starost o spoluobčany považoval
za své životní poslání. Pepo, budeš nám
všem chybět. Čest Tvé památce! Jiřina a
Jindřich Jiráskovi
***
loKdyž jsem se dozvěděl tuto smutnou
zprávu, že pan starosta města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek zemřel, bylo to pro mě jako blesk z
čistého nebe a hned jsem vzpomněl na
naše nedávné setkání v Kunštátě při
křtu knihy o králi Jiřím z Poděbrad i
jeho návštěvu u mě na radnici, kde jsme
společně dávali dohromady oslavy 600
let od narození krále Jiřího. A dnes je
vše jinak, oslavy se nekonaly a rok byl
zakončen tou nesmutnější zprávou. Měl
jsem možnost váženého pana starostu
poznat z několika setkání. Přesto, že
jsme se dříve neznali, velmi rychle mezi
námi vznikl přátelský vztah a těšili jsme
se na společné setkávání. Zcela jistě
bude velmi chybět. Upřímnou soustrast
všem pozůstalým a všem občanům města Rožmitál pod Třemšínem. Čest jeho
památce. Jaroslav Červinka, starosta
města Poděbrady
***
loPepo, byl jsi pro vždy vzorem v přístupu k práci a lidem. Moc si vážím toho,
že jsme mohli spolupracovat a být přáteli. Upřímnou soustrast rodině. Zdeněk
Škaloud
***
loPřijměte upřímnou soustrast. Byl to
výjimečný člověk a takoví jsou nenahraditelní. Vlastimil Brada
***
loPane starosto s velkým S! a příteli
Pepo. Děkuji osudu, že jako bývalý ředitel profesionálních hasičů v Příbrami
jsem měl možnost Tě poznat a na mno-

ha jednáních i akcích nejenom jednat,
ale najít k sobě i přátelský vztah, který
přetrval i po mém odchodu do výslužby 24 let. Tvůj vnímavý přístup k lidem
a řešení jejich problémů byl příkladný!
Odkaz, který jsi po sobě zanechal, je
nesmrtelný. S úctou vzpomínám a vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým.
plk. v. v. Ing. Jiří Heinrich
***
loOdešel skvělý člověk, který bude chybět. Upřímnou soustrast rodině. Prokopcovi
***
loOdešel přítel, kamarád, vzácný člověk,
který každému podal pomocnou ruku.
Člověk s velkým srdcem, který nemyslel na sebe, ale žil pro ostatní, pro své
město. Pepo, Tvoje zásluhy o město jsou
vidět na každém kroku. Vážíme si Tvého
přátelství a nikdy nezapomeneme. Jarka a Jarda Zívalovi
***
loUpřímnou soustrast celé rodině byl
jste starosta s velkým S. manželé Čapkovi
***
loBolestně nás zasáhla smutná zpráva
o Tvém odchodu do míst, odkud již není
návratu. Odešel jsi náhle bez slůvka
rozloučení uprostřed pilné práce. Bylo
mi ctí s Tebou spolupracovat. Byl jsi
skvělý starosta, který bude hodně lidem
v Rožmitále chybět. Upřímnou soustrast
rodině. Jaroslav Zíval, ZO KSČM Rožmitál p. Tř.
***
loPepo, zpráva o Tvém odchodu mě
hluboce zasáhla. Vzpomínka na naše
společně prožité dětství a celoživotní
přátelství v mém srdci navždy zůstane.
Nikdy nezapomenu. Bratranec Sláva s
manželkou Hankou
***
loČest Tvojí památce a díky za vše, co
jsi pro Rožmitál pod Třemšínem udělal.
Irena a Zdeněk Křížovi
***
loS úctou a bolestí v duši budeme vzpomínat. Spolek onko Rokycany
***
loUpřímnou soustrast pozůstalým.
Ráda jsem s panem starostou spolupracovala. Štěpánka Volná, geodetka
***
loVážený pane starosto, tak velmi jste
Rožmitál i s přilehlými osadami miloval,
a tak náhle a bez rozloučení ho opustil.
Rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem a podporu aktivit občanů v tomto
regionu. Díky Vám mohl dále fungovat
Automotoklub Zalány a pokračovat tradiční zalánské motokrosové závody, a
to nejen na Planém vrchu. Podporoval
jste sport, který ne každému přiroste k
srdci. Díky Vašemu zájmu a spolupráci
mohla tato zalánská tradice pokračovat.
Za vše Vám velice děkujeme. Upřímnou
soustrast rodině. AMK Zalány
***
loOdešel člověk s velkým Č. Odešel,
aniž se s námi stihl rozloučit a my s
ním. Odešel od rozdělané práce, plný
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optimismu do budoucna. Byl dobrým
kamarádem, přítelem. Jeho pracovitost
pro Rožmitál a okolní obce ho jistě zařadí mezi významné osobnosti našeho
města. Už mezi námi není, ale v našich
vzpomínkách bude žít dál. Upřímnou
soustrast rodině. Brdovi
***
loČas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Lukášovi
***
loI pro nás je to obrovská a nečekaná
rána... Absolutně nemáme slov. Moc
rádi vzpomínáme a budeme vzpomínat
na chvíle strávené po jeho boku, na
společných akcích, ať už městských či
rybářských. Nikdy nikoho neodmítl, se
všemi vycházel jako se sobě rovnými.
Uměl se bavit, uměl jednat s lidmi, být
lidský, spolehlivý, naslouchat a pomoci
komukoliv, kdo ho oslovil. Každý je, jak
se říká, nahraditelný. Ovšem v případě pana starosty si to neumíme vůbec
představit. Málo kdo je tak lidský, má
takové zkušenosti a zápal pro svou práci, které obětoval naprosto celý svůj život a veškerý svůj čas. Nedokážeme ani
vyslovit, jak nás celá tato situace mrzí.
Za veškerou pomoc, jednání a vaši snahu strašně moc děkujeme. Budete nám
moc chybět. Upřímnou soustrast celé
rodině a příbuzným. S hlubokou úctou
Jiřinky, Jiřík a Pavel Zemkovi
***
loNeznal jsem pana Vondráška tak dlouho, ale byl to velice sympatický, vstřícný a pracovitý člověk. Dovolte odlehčení
smutné události - nebýt sám starostou,
tak takového člověka bych si na naší
radnici přál. Upřímnou soustrast. Otakar Jeřicha, starosta obce Dublovice
***
loOdešel člověk, PAN STAROSTA, který své práci a službě občanům, svému
poslání, obětoval to nejcennější... svůj
život. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Tomáš Čížek
***
loMilý pane Starosto, velký dík za vše,
co jste pro naše občany a město dokázal,
a myslel jste na všechny. Stále slyšíme:
„Míšo, čím nás dnes překvapíš“? Čest
Vaší památce. Upřímnou soustrast celé
rodině. Za kolektiv Občerstvení Koupaliště a rožmitálské sauny Michal Pavlík
a Tomáš Drechsler
***
loDovolujeme si vyjádřit upřímnou soustrast rodině nad ztrátou vzácného člověka. Pepo, čest Tvojí památce. Chýlovi
***
loSe zármutkem v srdci vyjadřujeme
hlubokou a upřímnou soustrast všem
pozůstalým. Milý Pepo, bylo mi ctí s
Tebou spolupracovat, za celý svůj profesní život jsem nepoznal tak čestného
a spravedlivého kolegu natož šéfa! Čest
Tvé památce! S úctou Vojta a Marie
Jandovi
***
loVážení pozůstalí, přijměte naši hlubo-
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kou a upřímnou soustrast nad ztrátou
člověka, který se významně zasloužil
o rozvoj předškolního vzdělávání v našem městě. Díky jeho podpoře se můžou
naši nejmenší nejen vzdělávat ve velmi
hezkém a příjemném prostředí mateřské školy, ale i se například radovat z
nových venkovních prvků pro rozvoj pohybových dovedností. Mateřská škola
za jeho působení vzkvétala a za to velmi
děkujeme. Mateřská škola Rožmitál pod
Třemšínem
***
loVyjadřujeme hlubokou soustrast nad
ztrátou člověka tak poctivého, pracovitého jako byl náš pan starosta, byl to
člověk na svém místě, v srdci u nás ve
vzpomínkách budete stále. Leštinovi z
Rožmitálu
***
loPepo, vždy sis na nás udělal chvilku,
ve všem ses nám snažil být nápomocen, prostě jsi nás bral za své a my zase
Tebe. Věděl jsi, že kolem hasičů se točí
život nejen ve Starém Rožmitále, ale i v
dalších osadách. Proto jsi nás uznával a
snažil ses nás podporovat. Věděl jsi, že
se na nás můžeš spolehnout. Pepo, budeš nám moc chybět. Budeme na Tebe
s láskou vzpomínat. Sbor dobrovolných
hasičů Starý Rožmitál
***
loZa farnost rožmitálskou i hvožďanskou vyslovuji panu Vondráškovi in
memoriam poděkování za vstřícnost a
spolupráci. Pater Petr Misař
***
loSmutek, smutek, slzy, ale i hezké
vzpomínky. Upřímnou soustrast pozůstalým. Pepo, sbohem. Spolužačka Lenka
***
loOhromná ztráta. Soustrast celé rodině. František Veselý
***
loPřestože jsme se 30. prosince probudili do slunečného dne, netrvalo dlouho
a město Rožmitál zahalil černý mrak. Od
člověka k člověku se nesla smutná zpráva, že nás navždy opustil náš starosta
Josef Vondrášek. Bylo to tak nečekaně
náhlé, že jen stěží se dá uvěřit. I když
jsme všichni smrtelní, v jeho případě je
to šok! Pro většinu z nás to byl po panu
Plachém nejlepší starosta všech dob.
Nikdy neodmítnul, vždycky pomohl a
pro město udělal maximum. Osm let
jsme drželi tradici a jako ulice Tyršova
se scházeli tehdy ještě v restauraci u
Fraňka, než se naše řady začaly vlivem
věkových rozdílů rozpadat. Pepík byl oblíbený a výborný společník, který nezkazil žádnou legraci. Pořád budeme mít v
paměti my, jeho vrstevníci, naše dětské
hrátky s jeho sestrou Alenou a ostatními na našich Drahách. Nezapomenutelné jsou i naše hovory přes plot, když
chodil krmit drůbež někdy i v jedenáct
hodin večer, když se vrátil z úřadu. Jako
člověk byl moc hodný, slušný, pro sebe
skromný ale pro ostatní štědrý. Vždycky
s láskou a rád mluvil o své rodině, synovi Jirkovi a vnoučkovi Daníkovi. Pepo, a

teď jsi odešel za svojí milovanou ženou
Danou, tak nečekaně jako odešla ona.
Je mi to tak líto, tak těžce se mi o Tobě
píše v minulém čase, zvláště když mám
pořád před sebou Tvůj poslední příspěvek do prosincových Třemšínských listů, kde nám kladeš na srdce, abychom
neztráceli humor, že v něm je síla, která
nám pomůže překonat současné složité
období, tedy veselý a šťastný vstup do
Nového roku – kdybys jen tušil, jaká to
za pár dní bude ironie. Žádné veselí se
u nás na Silvestra nekonalo a smutek
ovládl celou naši rodinu při pohledu na
zapálenou svíčku na tvém plotě a snad i
někdo vystřelil rachejtli na Tvoji počest.
Bohužel, tahle doba nám nepřála se s
Tebou důstojně rozloučit, ale v našich
srdcích a vzpomínkách budeš pořád. Na
Tebe se, Pepíku, nedá zapomenout. Čest
Tvé památce. Tvoje sousedka a kamarádka Marie Pěnkavová – Hošková
***
loHodně síly k překonání toho jediného,
co v životě nemůžeme změnit. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Jan
Kříž s rodinou
***
loVážený pane starosto, bylo mi ctí Vás
poznat i s Vámi, byť krátce, spolupracovat. Budete chybět nejen Rožmitálu. Upřímnou soustrast rodině. Václav
Chytil
***
loS úctou budeme vzpomínat. Upřímnou soustrast pozůstalým. Václav Sýkora s rodinou
***
loPepí, odešel jsi bez jediného slova rozloučení, uprostřed rozdělané práce. Hlubokou a upřímnou soustrast celé rodině
a všem, kteří Tě měli rádi. Matějkovi
***
loČest jeho památce. Škoda každého
člověka, který se během svého života aktivně zajímá o veřejný život kolem sebe a
stará se o dané místo na světě, které je
jeho domovem. Upřímnou soustrast pozůstalým. Martin Polák s rodinou
***
loVážení pozůstalí, přijměte naši hlubokou a upřímnou soustrast. Pan starosta vždy považoval vzdělávání v našem
městě za prioritu. Díky jeho přístupu
máme dnes moderně vybavenou školu,
kam naši žáci rádi chodí. Děkujeme za
vstřícnost a dlouholetou podporu. J.
Bacíková, Základní škola Jakuba Jana
Ryby Rožmitál p. Tř.
***
loPoprvé nás velice zarmoutil. Nezapomeneme. Jindřich a Marie Němcovi
***
loSmutná zpráva... Děkujeme, pane
starosto, za stálou a mnohaletou podporu hudebního života v Rožmitále,
podporu Festivalu dechových orchestrů
a mažoretek a za neutuchající podporu
Dechového orchestru mladých ZUŠ J. J.
Ryby v Rožmitále pod Třemšínem! Všem
pozůstalým upřímnou soustrast. Čest
jeho památce! Za DOM ZUŠ J. J. Ryby
kapelník Vlastimil Král
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Hvožďany
Různé zprávy z Hvožďanska
• Platná opatření a praktické informace v souvislosti
s pandemií Covid-19 pravidelně aktualizujeme na www.
hvozdany.cz
• Obecní knihovna bude v měsíci únoru pro veřejnost
uzavřena.
• Platby za místní poplatky tj. za psy a nebezpečný odpad jsou splatné dle Obecně závazné vyhlášky do 28. 2.
2021 na pokladně OÚ Hvožďany.
• Prodej známek na svoz TKO na rok 2021 – známky jsou
k zakoupení na pokladně Obecního úřadu Hvožďany.
• Obecní kompostárna je do 28. 2. 2021 mimo provoz.
Větší množství větví lze po dohodě zeštěpkovat pro zájemce
na místě kácení.
• 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.
• Veřejné schůze a výroční schůze jednotlivých SDH se
vzhledem k vývoji Covid-19 a platným vládním opatřením
neuskuteční v tradičních termínech.
• Úprava dřevin a zeleně - Vyzýváme tímto majitele nemovitostí na správním území obce Hvožďany, kteří mají na
svých pozemcích vysazené 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.
• Zimní údržba - 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.

Jubilanti v únoru

80 let Helena Šmatláková
65 let Miloslava Tupá 		
65 let Růžena Tuháčková

Vacíkov
Hvožďany
Roželov

Srdečně blahopřejeme!

ZŠ a MŠ Hvožďany
Děti se přenesly do světa pohádek
Kdo nemá rád pohádky? Kdo
by si rád nehrál? Ten by byl
určitě v naší družince na špatné adrese. Pozvali jsme si přímo odbornici na pohádky,
paní Procházkovou. Děti se
s ní přenesly do světa králů,
princezen, skřítků a krásných
roztančených víl. Její kufry
ukrývaly nespočet dalších kostýmů, které si děti měly možnost vyzkoušet. Celé odpoledne nás provázela jedna pohádka
za druhou. Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. V naší družince to
platí stoprocentně.
Eva Šindelářová

Návštěva „dráteníka“ v družině

V závěru roku jsme v naší školní družině přivítali pana doktora Zdeňka
Berchtolda, který nám předvedl, co
vše umí „dráteník“. Velmi poutavě vyprávěl, jak se k tomuto řemeslu, lépe
řečeno koníčku, dostal. Zavedl nás do
historie dráteníků a dětem vysvětlil,
čím vším se zabývali. Děti si pod jeho
vedením vyzkoušely práci s drátky
a různými materiály a za jeho pomoci si vyrobily přívěsky a náušnice. Při
použití kladívek a kovadlinky se naše
družinka rozezvučela jako pravá řemeslnická dílnička. Pan Berchtold nás pozval do jeho království
- Drátenického muzea. A tak se k němu na návštěvu moc
těšíme.
Eva Šindelářová

Zprávy z hvožďanské školky

V lednu jsme si konečně užívali pravou zimu. Chodili jsme na
vycházky do přírody, dělali různé pokusy, pozorovali stopy ve
sněhu a stavěli sněhuláky. Bezva byly závody v klouzání na
lopatách a stavby iglú. Nezapomínali jsme ani na zvířátka a
ptáčky. Nosili jsme jim ke krmelci chutné zásoby, aby přečkali zimu. Občas si ve školce upečeme nějakou dobrotu, která s
lipovým či heřmánkovým čajem chutná přímo pohádkově.

Hvožďanští žáci jsou ve škole rádi
Začal nový rok a všichni doufáme, že už se vše brzy vrátí
do normálních kolejí. My, nejmenší žáčci, nastěstí
můžeme
ˇ
už několik týdnů chodit do školy, a to se nezměnilo ani po
vánočních prázdninách. V distanční výuce jsme sice získali nové zkušenosti a práce s počítačem byla také zajímavá, ale nakonec jsme zjistili, že ve škole je to stejně nejlepší! Každý den se vidíme s kamarády, paní učitelkou, máme
možnost navštěvovat školní družinu i jídelnu. Vše, co jsme
dříve brali jako samozřejmost, si teď náležitě užíváme. Rychle jsme si zvykli i na celodenní nošení roušek, časté mytí
rukou i větrání ve třídách. Výuku si zpestřujeme častými vycházkami do přírody a užíváme si i zimní radovánky.
Při vyučování poctivě pracujeme, snažíme se plnit co nejlépe
všechny úkoly, a proto nemáme žádné obavy z pololetního vysvědčení. Přejeme všem dětem, aby se co nejdříve mohly vrátit
do školních lavic.
Žáci 1., 2. a 3. ročníku a Leona Burdová
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 16. 12. 2020, které se konalo v sále
Kulturního domu ve Hvožďanech od 17 hodin.
08/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivana Juračková, Veronika Jindřichová a
Bc. Petr Lavička, ověřovatele zápisu: Jiří Tůma a Petra Kmůchová, zapisovatelku: pí. Martina Štiková.
08/2020/02 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na
rok 2021, Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti na
rok 2021 a Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023, které
jsou součástí tohoto Usnesení.
08/2020/03 Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k
provedení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2020 pro
účetní operace a příp. účetní opravy, které vzniknou v období
od konce nouzového stavu do 31. 12. 2020, s následnou kontrolou finančního výboru do 31. 1. 2021.
08/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
obecního pozemku p. č. 1091/1 v k. ú. Hvožďany o výměře
100 m2, za účelem umístění včelstev podmínky: doba nájmu
do 31. 12. 2025, roční nájemné 1 Kč/m2.
08/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
obecního pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Hvožďany o výměře 200
m2, podmínky: doba nájmu do 31. 12. 2025, roční nájemné
3 Kč/m2.
08/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem podílu
68/72 obecního pozemku p. č. 275/16 v k. ú. Vacíkov o výměře 1436 m2, podmínky: doba nájmu do 31. 12. 2021, roční
nájemné 5 Kč/m2.
08/2020/07 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem podílů
82/86 částí obecních pozemků p. č. 275/94 o výměře 120
m2 a p. č. 275/18 o výměře 280 m2, vše v k. ú. Vacíkov,
podmínky: doba nájmu do 31. 12. 2025, roční nájemné: 5
Kč/m2.
08/2020/08 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem KD Leletice čp. 12 o výměře 310 m2, účel nájmu: Klubová místnost
SDH Leletice, pro SDH Leletice za podmínek: 1 Kč/rok, doba
pronájmu: 5 let – 1. 1. 2021 až 31. 12. 2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
08/2020/09 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem prostor v
hasičské zbrojnici čp. 73 v Roželově o výměře 55 m2, účel
nájmu: klubová místnost SDH Roželov, pro SDH Roželov za
podmínek: 1 Kč/rok, 5 let – 1. 1. 2021 až 31. 12. 2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
08/2020/10 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem nebytového sklepního prostoru ve Hvožďanech čp. 124 o výměře 17 m2,
podmínky: nájemné: 150 Kč/měsíc, doba pronájmu: 3 roky –
1. 1. 2021 až 31. 12. 2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
08/2020/11 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 254/1 v k. ú. Hvožďany o výměře do 300
m2 pro SVBJ čp. 140,141,142 ve Hvožďanech, podmínky prodeje: 100 Kč/m2 a pověřuje starostku/místostarostu obce k
podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Náklady spojené
s převodem včetně GP hradí kupující.
08/2020/12 Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje
obce Hvožďany na období 2021 - 2026, který je přílohou tohoto Usnesení.
08/2020/13 Zastupitelstvo obce schvaluje „Program pro
poskytování dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové
činnosti v roce 2021“. Program je přílohou tohoto Usnesení.
08/2020/14 Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vyhlásit nejpozději dne 31. 1. 2021 „Program pro poskytování
dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“
a zároveň zveřejnit Výzvu pro podávání žádostí o poskytování
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dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2021“
s termínem podání žádostí od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021, s
objemem finančních prostředků v celkové výši 150 000 Kč.
08/2020/15 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt „Posílení zdrojů
pitné vody vodovodu Hvožďany“ a pověřuje starostku obce k
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou Vodní zdroje
Ekomonitor s. r. o., Chrudim.
08/2020/16 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na projekt „Revitalizace veřejného prostranství u
tvrze v obci Hvožďany“ 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, Milan Jaroš a Martin Fous. Výběrové řízení zorganizuje firma MINOS CB s. r. o., České Budějovice.
08/2020/17 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt „Obnova špejcharu ve Hvožďanech – oprava fasády“ z Ministerstva kultury z Havarijního programu na
obnovu nemovité kulturní památky na rok 2021 a závazek finanční spoluúčasti na projekt ve výši min. 20 % uznatelných
nákladů projektu.
08/2020/18 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo
07/2020/15 a 07/2020/16.
08/2020/19 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z DT 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z MMR na projekt: “Stavební úpravy Obecního
úřadu ve Hvožďanech“ a závazek finanční spoluúčasti na realizaci stavby dle podmínek dotace.
08/2020/20 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací z MMR na projekt: „MK II. třídy – Hvožďany – Mýta –
Oprava povrchu a odvodnění“ a závazek finanční spoluúčasti
na realizaci stavby dle podmínek dotace.
08/2020/21 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod hasičské techniky - vozidla AVIA 30 a dopravního automobilu Daihatsu Feroza na Obec Březí, okres Strakonice pro
potřeby SDH Březí.
08/2020/22 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 z Ministerstva zemědělství na
projekt: „Leletice - obnova výklenkové kapličky“ a závazek finanční spoluúčasti na realizaci stavby dle podmínek dotace.
08/2020/23 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce a místostarostovi obce, a to ve
výši měsíční odměny.
08/2020/24 Zastupitelstvo obce neschvaluje přidělení bytu
v domě s chráněnými byty ve Hvožďanech čp. 166 na základě
předložených žádostí.
08/2020/25 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt č. 1 v čp. 124 ve Hvožďanech na dobu určitou do 31. 12. 2021 za podmínek dle Usnesení 03/2019/18.
08/2020/26 Zastupitelstvo obce odkládá záměr prodeje pozemku p. č. 360/28, k. ú. Leletice o výměře 164 m2 na následující jednání OZ.
08/2020/27 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nájmu
obecního pozemku p. č. 1099/2, k. ú. Leletice, o výměře 27
m2, podmínky záměru: doba nájmu do 31. 12. 2025, roční
nájemné 10 Kč/m2.
08/2020/28 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve
výši 7000 Kč pro 10. okrsek SDH Hvožďany na činnost mladých hasičů.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění a v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (2016/679/EU) - GDPR. Usnesení v úplném
znění je k dispozici na OÚ.
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Věšín
Jubilea v únoru 2021
65
65
70
75
84
85

let
let
let
let
let
let

Vlastimil Mokrý
Josef Květoň		
Josef Matějka		
Alena Janoušková
Božena Loskotová
Josef Kotrbatý		

Věšín
Věšín
Věšín
Věšín
Věšín
Buková

Srdečně blahopřejeme!

Sdělení Obecního úřadu Věšín
Poplatek za psy

Žádáme majitele psů, aby poplatek
za psa uhradili na obecním úřadu 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 úřadu do
konce měsíce února.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

ZŠ a MŠ Věšín

Nový rok s novou zábavou

Ve školní družině při ZŠ a MŠ Věšín jsme se v novém roce sešli s
prvňáky a druháky. Ačkoliv situace není jednoduchá, snažíme se
čas využívat smysluplně a trpělivě
čekáme na naše spolužáky. Zrovna
ve volnočasových aktivitách je věkově smíšený kolektiv přínosem.
Mimo to, že jsme po dlouhé době
zažili dostatečnou nadílku sněhu,
pořádnou koulovačku i sněhové stavby, máme pro volné chvíle
velmi variabilní dřevěnou stavebnici Walachia, se kterou stavíme
opravdové domy, a nezapomenutelný Merkur, který už zná několik generací. Za tyto stavebnice patří díky MAS Podbrdsko. Sdružení přejeme rozvoj a
úspěch a těšíme se na další spolupráci.
Jana Štadlerová

Leden ve věšínské mateřské škole
První týden v lednu byl ještě naplněn vzpomínkami na Vánoce, především na vánoční nadílku. Děti se dozvěděly něco
o svátku Tří králů, vyrobily si koruny i samotné Tři krále.
Koncem prvního týdne v MŠ napadl dlouho očekávaný sníh a
vydržel i v dalším týdnu. U dětí to vyvolalo neskutečné nadšení. Pobyt venku jsme trávili na školní zahradě a plně se tu
oddávali zimním radovánkám. Děti bobovaly, stavěly sněhuláky a domečky ze sněhu, nechyběla ani koulovaná. Děti se
v druhém týdnu dozvěděly něco o tom, jak plyne čas. Mimo
jiné, jaká jsou roční období, dny v týdnu a že se střídá den a
noc. Další týden byl věnován tématu zimních radovánek. Děti
se v lednovém měsíci naučily nové říkanky, cvičilo se, vyrábělo, modelovalo a řádilo ve sněhu. Děkujeme touto cestou za
polytechnické pomůcky MAS Podbrdsko.
Kolektiv MŠ
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Věšín za rok 2020
Loňská koronavirová epidemie a s ní
související přijatá vládní a ministerská
opatření výrazně ovlivnila naše spolkové
aktivity. Daná situace na jaře a koncem
roku zkomplikovala a omezila běžnou
činnost výboru a celého sboru. Výbor
SDH, který řídil celoroční činnost sboru, se scházel podle potřeb a možností
koronavirové situace k zajišťování různých úkolů, které se vyskytly v průběhu
roku.
Náš sbor měl k 31. 12. 2020 evidováno celkem 91 členů, z toho 24 žen a
67 mužů. Do soutěží v požárním sportu, brigád a ostatních akcí pořádaných
SDH se v loňském roce dle dané situace
zapojilo 16 žen a 30 mužů.
Členové výboru SDH v průběhu loňského roku jako každý rok zajišťovali
návštěvy u našich starších členů u příležitosti jejich životních výročí a předali
jim tradičně dárkové balíčky.
Brigádnická činnost
našich členů:
V loňském roce členové SDH provedli
celkem tři brigády, které byly zaměřeny
tradičně na pomoc obci, sběr železného
šrotu, údržbu svěřené techniky a údržbu objektu hasičské zbrojnice.
● 14. března se uskutečnila na žádost
obce brigáda v lese na pálení větví po
provedené těžbě v lokalitě „U cestářské
boudy“. Brigády se zúčastnilo 25 členů
a bylo odpracováno celkem 175 hodin.
● 13. června jsme provedli jako každý
rok sběr železného šrotu a úklid hasičské zbrojnice. Brigády se zúčastnilo 14
členů a bylo odpracováno celkem 84
hodin. Zde bych chtěl opět poděkovat
Obecnímu úřadu Věšín za bezplatné zapůjčení techniky na odvoz.
● 24. října se provedl podzimní úklid
hasičské zbrojnice včetně drobné údržby techniky a zazimování. Akce se zúčastnilo šest členů a bylo odpracováno
30 hodin.
Kulturní, společenské
a sportovní akce:
● 9. února jsme uspořádali společně s
obecním úřadem dětský maškarní karneval, který proběhl krátce po obědě ve
Společenském centru „Paňáčkovna“. O
zábavu pro téměř 50 dětí se postaraly
naše ženy a skupina „Řimbaba“. Dětem
byly během akce rozdány bezpečnostní
reflexní prvky a vesty. Na konto „Dobrý
anděl“ byla z této akce věnována částka
3172,- Kč.
● 15. února jsme uspořádali „Hasičský
bál“. K tanci a poslechu hrála skupina
„Kudrnáči“ a bál se velmi vydařil.
● 22. února jsme zorganizovali ve spolupráci se Spartou Věšín masopustní
průvod obcí s následným občerstvením
v Paňáčkovně. Masopustního průvodu
se zúčastnilo zhruba 40 masek.
● 30. dubna společně hasiči s fotbalisty
na návsi u kapličky za dodržení zpřísně-

ných hygienických předpisů již tradičně
stavěli májku.
● 15. srpna se zástupci sboru zúčastnili s praporem oslav 120. výročí založení
SDH Třebsko, kde byl prapor dekorován
pamětní stuhou.
● 11. a 12. září proběhly v Rožmitále
pod Třemšínem oslavy 790. výročí založení města, 140. výročí založení SDH a
20. výročí založení Rožmitálské Venkovanky. Zástupci našeho sboru s praporem se zúčastnili slavnostního průvodu
městem a následného dekorování historických praporů pamětní stuhou.
Ostatní naplánované akce do konce
roku z důvodu koronavirové pandemie a
s tím související situace byly zrušeny.
Účast našich družstev
na soutěžích:
V loňském roce věšínský sbor a obec reprezentovala na jednotlivých soutěžích
pouze dvě družstva mužů (družstvo do
35 let a družstvo nad 35 let) a zúčastnila
se celkem sedmi soutěží v rámci našeho
okrsku i mimo něj.
● 5. července se uskutečnil již 30. ročník
„Memoriálu Čeňka Poláka“ v Hoděmyšli,
který se konal na fotbalovém stadionu
TJ Sedlice. Soutěže se zúčastnila obě
družstva mužů. Soutěžilo se ve dvou
kolech a oba dosažené časy se sčítaly.
Obě družstva mužů shodně obsadila 3.
místa.
● 8. srpna se družstvo mladších mužů
zúčastnilo noční soutěže v Lázu a obsadilo zde celkové 3. místo.
● 5. září se družstvo starších mužů vydalo na 22. ročník o „Putovní pohár na
Berounce“ ve Stradonicích u Berouna.
Družstvo zde po člunkové štafetě a požárním útoku obsadilo tradičně 3. místo.
● 12. září se dvojice mužů SDH Věšín
Jiří Roušal a Daniel Peroutka zúčastnila soutěže s výběhem „Svatohorských
schodů“ v Příbrami. Dvojice obsadila
17. místo.
● V loňském roce se družstvo mladších

mužů zúčastnilo tří soutěží „Brdské
ligy“ a se ziskem tří bodů obsadilo celkově 25. 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:
● 4. ledna v 7:15 zasahovala výjezdová
jednotka u požáru rekreačního zařízení
„Vekend“, kde hořela hlavní budova se
společenským sálem, restaurací a kuchyní. Byly nasazeny dvě profesionální a 10 dobrovolných sborů – vyhlášen
byl 3. stupeň poplachu. Jednotka Věšín
byla nasazena k čerpání vody z požární
nádrže (bazénu) a dále k hašení jižního
štítu objektu a k doplňování cisteren
u objektu. SDH Buková byla povolána
k doplňování cisteren u rybníčku „Morák“. Požár byl dohašen v odpoledních
hodinách. SDH Věšín zůstal na místě
pro kontrolu a případné dohašování do
dopoledních hodin.
● 1. března výjezdová jednotka Věšín
zasahovala u vznícení sazí v komíně v
Bukové č. p. 89.
● 13. března se naši členové společně s
bukovskými zúčastnili školení výjezdových jednotek, které se konalo v Paňáčkovně. Školení jednotek prováděl velitel
9. okrsku František Polák.
● 4. srpna kolem 15. hodiny byla výjezdová jednotka Věšín povolána k likvidaci uhynulých ryb v rybníčku „Coubák“
u penzionu. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo k oplachu koryta potoka a současně byla i provedena likvidace uhynulých ryb.
● 8. prosince byla zásahová jednotka
v 15:15 povolána k likvidaci požáru v
domě č. p. 147 Věšín u křižovatky na
Bukovou. Zasahovaly tři jednotky, jednotka Věšín hasila požár pomocí ručních hasících prostředků a dále zajišťovala uzavření silnice 1. třídy č. 19 pro
veškerou dopravu pro příjezd povolaných složek IZS.
V průběhu loňského roku šest našich
členů darovalo tekutinu nejcennější,
tedy svou vlastní krev, za což bych jim
chtěl velice poděkovat.
Závěrem mé zprávy o činnosti sboru
SDH Věšín za uplynulý rok 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.
A na úplný závěr, jelikož jsme na počátku roku, bych chtěl nám všem do roku
2021 popřát hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, osobní pohody a spokojenosti. Jiří Smrčenský, starosta SDH Věšín
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Vranovice
Dotační program 2021 na výstavbu
domovních čistíren odpadních vod
Zastupitelstvo obce bude na svém únorovém zasedání rozhodovat o opětovném vydání programu, na jehož základě bude
možné podat žádost o dotaci na výdaje spojené se stavbou
ČOV pro již stávající budovy určené k trvalému bydlení na
území obce Vranovice tam, kde není technicky možné se připojit na budovanou kanalizaci.
Podmínkou pro udělení dotace je vybudování domovní čistírny 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. 2018. Oprávněným
žadatelem mohou být fyzické osoby, jež jsou vlastníkem nemovitosti 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
na předepsaném formuláři od 15. 2. 2021 do 31. 10. 2021.
Přesné znění Dotačního programu najdete na stránkách obce
nebo na úřední desce. Formulář žádosti bude ke stažení rovněž na stránkách obce nebo k vyzvednutí v úředních hodinách na obecním úřadě.
Tento program byl vypsán i v loňském roce. Program využil
jen jeden zájemce. Upozorňujeme občany, že v letošním roce
je tento dotační program vypsán naposledy. Objem peněz k
vyčerpání je 150.000,- Kč. Blanka Strnadová, starostka obce

Zakoupení známek na popelnice
Připomínáme občanům, že nejzazší termín pro nákup známek
na popelnice je 24. 2. 2021 (tj. středa) v úředních hodinách.
Pokud budou občané platit převodem na bankovní účet, musí
být platba připsána nejpozději do pátku 26. 2. 2021. V případě zmeškání těchto termínů bude cena navýšena o 25 %.

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Stále není jasné, kdy budeme moci uspořádat výroční valnou
hromadu, tak zde alespoň ve zkratce uvedu zprávu o činnosti
sboru v roce 2020. Naše organizace, která byla založena 22.
září roku 1888, má k dnešnímu dni 47 členů. Loni přibyli tři
noví. Od jara jsme se potýkali s pandemií Covidu 19, která zásadním způsobem ovlivnila naši práci ve sboru. Rok 2020 byl
rokem volebním, kdy byl na valné hromadě 11. 1. zvolen nový
výbor pro roky 2020 – 2025. Co se kulturní činnosti týče,
zorganizovali jsme akce pro děti, uspořádali svatbu velitele
JPO Václava Poláka s velitelkou JPO Petrou Holubcovou, zúčastnili se provedení fontány v Rožmitále a zahájili advent nasvícením kapličky, stromků a altánu na školkové zahradě. Při
spolupráci s obecním úřadem, brigádami a údržbou techniky
jsme odpracovali 506 hodin. Občané nám připravili kovový
odpad v hodnotě 5705,- Kč, za což jim děkujeme. Naše JPO
měla tři zásahy, největší ze 14. na 15. června při lokálních
záplavách, kdy byla nasazena veškerá naše technika. Funkcionáři sboru i jednotliví členové se účastnili školení, schůzí,
výroční valné hromady okrsku i jiných akcí nezbytných pro
chod sboru. Sportovní týmy úspěšně reprezentovaly naši obec
na 17 soutěžích v požárním sportu, ze kterých přivezly 10
pohárů.
Rád bych poděkoval vám všem, kteří přispíváte svou prací
našemu sboru a obecnímu úřadu za veškerou pomoc při naší
činnosti. Přeji hodně zdraví a mnoho společných i osobních
úspěchů v roce 2021.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH
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Informace pro občany

q Obecní úřad nabízí samovýřez v hůře dostupném terénu na
místních Škalkách. Zájemci, kontaktujte obecní úřad. Upřednostněni budou ti, kteří ještě samovýřez od obce nečerpali.
Termín výřezu je nejpozději do konce měsíce března.
q Upozorňujeme občany, kteří si ještě nevyzvedli na úřadě
projekty na kanalizační a vodovodní přípojky, nechť tak neprodleně učiní.
Blanka Strnadová, starostka obce

Sedlice
Zakoupení známek na svoz popelnic
Připomínáme občanům nutnost zakoupení známky na svoz
odpadu na obecním úřadě nejpozději do 15. 2. Později nelze
zaručit vývoz nádob bez letošní známky.

Informace k vodovodu a kanalizaci
Stavba kanalizace a dostavba vodovodu byla v lednu zahájena. V první fázi budou probíhat práce na přivaděči, tedy zejména v Rožmitále a na přivaděči k Hoděmyšli. Poté, nejdříve
v dubnu, se bude pokračovat v Hoděmyšli, přičemž v předstihu uspořádáme informační schůzku s majiteli připojovaných
domů.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 17. 12. 2020
61/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program
zasedání dne 17. 12. 2020, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
62/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
63/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje rozpočet
obce na rok 2021.
64/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice pověřuje starostu
ke schvalování rozpočtových opatření ve stanovené výši.
65/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje plán inventur na rok 2020 a složení inventarizační komise.
66/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice pověřuje starostu
k uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky o výměře
18,06 ha na dobu 5 let za cenu 3200 Kč/ha/rok s Miroslavem Synkem, Sedlice 57, IČ 70567131. Zájemce byl vybrán
na základě dlouholeté spolupráce a pravidelného poskytování
často bezplatných služeb obci.
67/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít
smlouvu o dílo mezi obcí Sedlice a panem Martinem Viktorou, bytem Sedlice č. p. 45, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
IČ: 74393383 na těžbu a přibližování dřeva, pěstební práce,
pálení klestu, zalesňování holin po těžbě, výřez nežádoucích
dřevin, ochranu kultur nátěrem a ožinování na rok 2021.
68/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít
smlouvu o dílo mezi obcí Sedlice a p. Václavem Seifrtem, IČ:
74169637 na těžbu a přibližování dřeva, pěstební práce, pálení klestu, zalesňování holin po těžbě, výřez nežádoucích dřevin, ochranu kultur nátěrem a ožinování na rok 2021.
69/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019 se společností
Šindler, důlní a stavební společnost s. r. o. ohledně termínu
zahájení stavby.
70/12/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje dodatek
č. 2 ke smlouvě se společností Rumpold-P s. r. o., Čs armády
29, 261 01 Příbram IV, IČ 61778516 o komplexním zabezpečení odstranění odpadu č. 10101494 ze dne 1. 3. 2019.
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Bezděkov p. Tř.

Volenice

Zvýšení ceny vodného a stočného

Zimní krajina pod sněhovou peřinou

S ohledem na zvyšující se ceny vstupů při provozování vodovodu a kanalizace a také s ohledem na vytvořený Fond obnovy
vodovodu a kanalizace rozhodlo zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 29. 12. 2020 o navýšení ceny vodného a stočného. Cena vodného se s platností od 1. 1. 2021 zvyšuje z dosavadních 18,- Kč na 19,- Kč za m3, cena stočného se zvyšuje ze
stávajících 24,- Kč na 26,- Kč za m3. Tyto nové ceny vodného
a stočného se projeví při fakturaci odečtů za 1. pololetí roku
2021.
Vilém Trčka, starosta obce

Příroda v lednu odpočívá. Letos dokonce pod sněhovou peřinou. Z ní se radují především děti, protože se konečně mohou
vydovádět při bruslení, sáňkování (nebo spíš bobování) a lyžování, o jakém jim vyprávěli rodiče a prarodiče. Kluci předvádějí svoji odvahu, dívky půvab při opatrnější jízdě. Při zimních
sportech se dostávají na nejvyšší místa v kraji, a tak vidí okolí
svého bydliště z nadhledu. Dohlížející dospěláci si přátelsky
popovídají a při rozhlédnutí se po krajině zjišťují, co se v poslední době změnilo. Žijeme v kraji krásném v každém ročním
období. Ale jen v zimě se nám naskytne takhle neobyčejný
výhled.
Marie Chramostová

Únorové jubileum
75 let Jan Kodat

Bezděkov p. Tř.

Srdečně blahopřejeme!

Vševily
Poděkování Martině Štěpánkové

Rády bychom chtěly poděkovat naší výborné paní knihovnici
Martině Štěpánkové, která se i přes současné uzavření obecní knihovny snaží své čtenářky a čtenáře zásobovat kvalitní
literaturou. Tu pro nás shání všemožně a daří se jí získávat
i knižní novinky, čímž obohacuje naše všední dny, v nichž
musíme být kvůli covidu zavřené doma. Vážíme si její ochoty,
nadšení, elánu a vnímavosti pro každého čtenáře, což plní nad
rámec svých povinností už 21. rokem.
Vševilské čtenářky

Únorové jubileum
77 let Vladimír Procházka

Lesní Chalupy

Srdečně blahopřejeme!

Koupě
Aktuální informace z obce Koupě
najdete na oficiálním webu

www.obec-koupe.cz

Hudčice
Aktuální informace z obce Hudčice
najdete na oficiálním webu

www.hudcice.cz
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Střední odborné učiliště nabízí
atraktivní obory vzdělávání
Střední odborné učiliště Blatná, škola s atraktivními obory
vzdělávání a moderním odborným zázemím, nabízí pro školní
rok 2021/2022 denní studium v tříletých učebních oborech
Automechanik, Autoelektrikář, Opravář zemědělských strojů
a Elektrikář. Dále nabízí dvouleté denní nástavbové studium
Podnikání, určené pro absolventy učebních oborů, zakončené
maturitní zkouškou. V nabídce školy je také dálkové dvouleté zkrácené studium oborů Elektrikář a Včelař určené pro
zájemce, kteří mají ukončené střední vzdělání v jiném oboru.
Přihlášky se přijímají nejpozději do 1. března. Více informací
naleznete na www.soublatna.cz.
(red)

Inzerci v Třemšínských listech můžete
objednávat e-mailem na adrese
tremsin.listy@rozmitalptr.cz nebo
na telefonním čísle 723 722 223.

Řádková inzerce
q.Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon,
chromatiku, heligonku i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel. Dále koupím mopeda. Mobil: 728 230
625.

Charita Příbram působí v Rožmitále
pod Třemšínem, Hvožďanech a okolí
Kdy a kde nás najdete?
Rožmitál pod Třemšínem
středa 9.00 – 15.00
zdravotnické středisko
Komenského 646.

Hvožďany
pondělí 8.00 – 12.00
Klubové centrum,
Hvožďany 16.

Květuše Tomanová
Tel.: 733 741 086

Veronika Vonášková, DiS.
Tel.: 734 788 639

O počasí v prosinci
První zimní měsíc přinesl pro toto roční období převážně netypické počasí. Jako celek vyšel po zhodnocení teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná teplota 0,9°C
je 2,5°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek pouhých
22,2 mm představuje jen 50 % téhož normálu. Podobně jako
v listopadu panovala vysoká relativní vlhkost vzduchu, v průměru dosáhla mimořádné hodnoty 93 %!
Od 1. do 4. 12. počasí přece jen připomínalo zimu, když teploty přes den nevystupovaly nad 0°C a v noci bylo od -5°C do
-8°C. Dne 3. 12. časně ráno napadly 2 cm sněhu, který se
udržel až do rána 5. 12.
V období od 5. do 15. 12. se oteplilo a zima byla pryč. Tak
například dne 6. 12. vystoupila teplota na 8,2°C a noční mrazy od téhož dne vymizely úplně. Od 5. do 7. 12. velmi krátce
zasvitlo slunce (celkem jen 3,5 hodin). Od 8. 12. do konce tohoto období pak slunce nesvítilo vůbec. Přišly zcela zatažené,
až depresivní tmavé dny. Srážky se vyskytly jen ve dnech 8.
až 10. 12. (celkem 5,6 mm), a to ve formě deště i sněhu. Ten
ale hned roztál.
Období od 16. do 21. 12. začalo navíc mlhou. Ta trvala nepřetržitě od rána 18. 12. do rána 21. 12. Postupně se navrátily noční mrazy a dne 20. 12. ani přes den nebylo nad 0°C,
přičemž rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou v tomto dni
činil jen 0,9°C! Slunce vůbec nesvítilo.
Od 22. 12. do 25. 12. bylo až mimořádně teplo, přičemž do
24. 12. teploty překonávaly hranici 10°C. Nejtepleji bylo 23.
12., a to 11,0°C. Ještě na Štědrý den jsme naměřili 10,7°C!
Do 24. 12. spadly dešťové srážky o celkovém úhrnu 13,5 mm,
které pak vystřídalo na Boží hod vánoční (25. 12.) slabé sněžení a značně se ochladilo. Slunce po dlouhé době 16 dnů
zasvítilo právě až na Štědrý den.
Od 26. 12. do konce měsíce nastoupily noční mrazy, přičemž teplota naměřená dne 27. 12. -8,6°C (při zemi -10,0°C)
byla i nejnižší v měsíci. Večer 28. 12. napadly 2 cm sněhu,
který však v následujících dnech roztál. Rok se s námi rozloučil krásnými slunečnými dny a příjemnou teplotou 5°C, i když
v noci stále mrzlo do -5°C.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

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

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

Zdeněk ŽIBŘID
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PŘIJMEME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
svářeč MIG/MAG

zámečník

obsluha CNC laserového centra

uklízečka

svařování lehkých
konstrukcí v přípravcích,
požadujeme flexibilitu,
zručnost, spolehlivost,
svářečské zkoušky nutné

požadujeme
zručnost a praxi v
oboru zpracování
kovů, vyučení
v oboru výhodou

ovládání a obsluha CNC laserového
centra, požadujeme flexibilitu,
spolehlivost, znalost výkresové
dokumentace, praxe na obdobné pozici
výhodou, vhodné i pro absolventy
uchazeče zaškolíme

sháníme pracovnici
na částečný úvazek
pro úklid v našich
administrativních
prostorách, vhodné
i pro důchodce

Nabízíme zázemí rodinné firmy, příjemné pracovní prostředí v moderním provozu,
dobré platové podmínky a firemní benefity: odměna za 100 % docházku až 10 000Kč ročně

Zalánská 95
Rožmitál pod Tř.
+420602182723

pět týdnů dovolené
zvýhodněné firemní stravování, nebo stravenky
placené přesčasy i práce o víkendech

profesní životopis zasílejte na info@kovosykora.com

/72=$+5$1,Ë1=-(='<32%<7<9Ë5
0LO®SĈ®]QLYFLFHVWRY¢Q®SLOQØSURY¢VSĈLSUDYXML
QDGFK¢]HM®F®FHVWRYDWHOVNRXVH]RQX
 3ĈLM®P¢PY\GDQª/(;928&+(5<DGDOĎ®SRXN¢]N\]DQHXVNXWHÌQØQª
]¢MH]G\YORúVNªPURFH
 6WHMQØMDNRSĈHGHĎO¾FKRVPQ¢FWOHWY¢PEXGXLOHWRVSURIHVLRQ¢OQØ
DSĈ¢WHOVN\SURG¢YDWW\QHMOHSĎ®]¢MH]G\
 2ÌNRY¢Q®Y¢PXPRħQ®EH]SHÌQªDQHRPH]HQªFHVWRY¢Q®=DEDOWHNXIU
DY\XħLMWHGREXNG\SRĈ¢GEXGHOLG®YĎXGHWDNDNRU¢W
 7ØĎ®PVHQDY¢VNDħG¾GHQRGSRQGØO®GRS¢WNXYFHVWRYQ®DJHQWXĈH
2/,9(57285'U-XUHQN\YħG\RGGRKRGLQ
tel.: 723 305 815, olivertour@seznam.cz
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Prodej dřevních
pelet a briket

Široká nabídka ekologických paliv (pelety
Top A1 plus, pelety standard, válcové
brikety, RUF brikety, noční brikety, dřevěné
uhlí, podpalovače apod.)

Výroba Volenice 64, Volenice 262 72

Objednávky e-mail:prodejna.volenice@biomac.cz

www: biomac.cz

Tel: 704 951 792
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hračkářství & reklamní agentura

AKCE NA ÚNOR
Potisk hrnků
Valentýnský polštář
Potisk triček
Kopírování
Fotografie
Razítka
Vizitky
PC 349kč, NC 269kč včetně potisku
Samolepy
Hračky při nákupu přes náš
e-shop sleva 10%
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PRINT CUP, Hálkova 190, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
+420 607 608 331 / www.printcup.cz / info@printcup.cz

PROVOZ NEPŘERUŠEN
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AUTO CAR

Vacíkov 15, 262 44 Hvožďany

Půjčovna osobních automobilů
a přívěsných vozíků
Osobní automobil
Automobil
1 - 7 dnů - 500,- Kč / den
je možné
14 dnů
- 400,- Kč / den
přistavit
30 dnů
- 300,- Kč / den
až k vám
Bez omezení km

Přívěsný vozík
na 24 hodin - 350,- Kč

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996

ZEDNICKÉ
A STAVEBNÍ PRÁCE
- REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ
- ZATEPLENÍ FASÁD
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KAMENNÉ PODEZDÍVKY
- OBKLADY, DLAŽBY
- SÁDROKARTONY

- ZDIVO
- OMÍTKY
- PODLAHY
- PLOTY
- KOMÍNY
- OPĚRNÉ ZDI

TOMÁŠ BAJKO
tel.: 723 061 223

Tel.: 739 462 361

PRONÁJEM BYTU
Pronájem krásného, slunného bytu 2 kk (52 m2)
na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem.
Součástí bytu je i prostorná terasa
a místnost na kola, kočárky, lyže atd.
V budově pouze tři bytové jednotky, zaručený klid a čistota.

Volné od března 2021
Cena 6.500 Kč + energie
Vratná kauce ve výši dvou měsíčních nájmů.

Bližší informace na tel. 605 224 856
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INTERNET

TELEVIZE

MOBIL

SPOJILI JSME SÍLY
Super rychlý

INTERNET a TELEVIZE
5+Ó/)Óĥ=)á
www.nej.cz
sluzby.pribram@nej.cz

od

;7?.áÊ)ÓÊ
ɟ(Ó

Pro instalaci zdarma
volejte 321 322 111

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon: 317 721 287
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Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

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

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

nabízí

Prodej ledvického uhlí,
písku a dopravu drtí


váženo na ověřené digitální váze




doprava zdarma

při odběru 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel. 602 182 491 - Jiří Urban
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PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
- Pronájem stavební mechanizace
- Servis stavební mechanizace
- Prodej ND na stavební mechanizaci
- Výroba hydraulických hadic
- Bimotor – renovace otvorů pro uložení
čepů a pouzder přímo na stroji

tel.: 721 658 232 www.lipatech.cz
Sedlice 14 (areál farmy), Rožmitál p. Tř.
+420 721 658 232, pavel.jenicek@lipatech.cz

Příbram II, Evropská 678
+420 725 456 483, pribram@lipatech.cz

Osnice, Hlavní 1, Jesenice
+420 602 112 892, pujcovna@lipatech.cz

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 18. 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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Rožmitálští hasiči získali bronz
v anketě Dobrovolní hasiči roku
V brněnské Zoner Bobyhall se konalo
16. prosince 2020 slavnostní vyhlášení
10. ročníku ankety Dobrovolní hasiči
roku 2020. Rožmitálští hasiči v ní obsadili třetí místo v oblasti sever-střed Čech
s počtem 699 hlasů. Ocenění převzal
velitel jednotky Milan Polák. Slavnostní
večer moderoval Petr Rychlý.
Celý galavečer byl vlivem pandemie
koronaviru bez diváků, pouze za účasti
zástupců finalistů z řad jednotek a sborů a vystupujících. Večera se zúčastnili dva patroni ankety Ondřej Vetchý a
Ilona Csáková, dalšími vystupujícími
byli 4Tenoři, Monika Absolonová, Bára
Basiková a skupina Kamelot. Rožmitálští hasiči obsadili krásné třetí místo s
počtem 699 hlasů, jak už bylo uvedeno,
od druhého místa je dělilo pouhých 10
hlasů. Rožmitálská jednotka získala za
umístění šek na 40.000,- Kč, radiostanici, aku led reflektor a další drobnosti od
partnerů ankety. Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Rožmitál p. Tř. reprezentoval na vyhlášení její velitel Milan
Polák. Hasiči z Rožmitálu moc děkují
všem, kteří je podpořili a zaslali jim svůj

Lednové počasí přálo
zimním radovánkám

Velitel Sboru dobrovolných hasičů
Rožmitál pod Třemšínem Milan Polák po skončení vyhlášení s šekem a
věcnými cenami. Foto: archiv SDH
hlas, ale i pořadatelům ankety, že se jim
v této nelehké době podařilo uspořádat
slavnostní vyhlášení a nádherný večer s
bohatým kulturním programem. Město
Rožmitál pod Třemšínem děkuje rožmitálským hasičům za skvělou reprezentaci.
(red)

Rybáři z Rožmitálu chytali na Šumavě

Lednové počasí s bohatou sněhovou nadílkou komplikovalo život řidičům, ale
parádně si ho užili vyznavači zimních
sportů, především běžkaři a bruslaři.
Na zamrzlém Podzámeckém rybníku
bylo každý den živo, kluci hráli hokej
a všichni si užívali zimních radovánek.
Děti se scházely také na kopci v zámecké zahradě, kde se parádně sáňkovalo a
bobovalo.
(fž)

Děti jsou nadšené
z nových stavebnic

Před necelými dvěma lety vzniklo díky
aktivitám spolku Horní Králováci spontánní partnerství mezi šumavskou obcí
Zdíkov a podbrdským městem Rožmitál
pod Třemšínem. V tomto relativně krátkém období proběhlo mnoho krásných
akcí. Poznali jsme nejen krásná místa,
ale navázali jsme hlavně vřelá přátelství
na obou stranách.
„Na základě této dobré spolupráce navázal rybářský kroužek ČRS MO
Rožmitál pod Třemšínem rovněž dobou
spolupráci s rybářským kroužkem Zdíkov - ČRS MO Vimperk, který nás již
navštívil s dětmi a vedoucím u příležitosti našeho rybářského tábora,“ uvedl
rožmitálský radní a rybář Aleš Haluska.
Díky této spolupráci pak byli pozváni
zástupci rožmitálské rybářské organizace od hejtmana Horních Králováků

Josefa Sovy na mezinárodní rybářské
závody na Šumavu. Závodů se účastnili
kromě Horních Králováků také rybáři z
Německa a rožmitálské rybářské organizace, kterou reprezentovali předseda
Milan Pojer, vedoucí mládeže Jaroslava
Nassová, radní a rybář Aleš Haluska a
člen rybářského výboru Miroslav Bouše.
„Chytali se pouze pstruzi, a to na
rychlost nachytaných kusů a jejich
váhu. Rožmitálští rybáři ostudu neudělali a ukázali, že rybařinu ovládají. První
místo obsadil náš předseda Milan Pojer,
druhé místo obsadil Miroslav Bouše a
čtvrté místo vedoucí mládeže Jaroslava
Nassová. Děkujeme Horním Královákům
za srdečné pozvání i příjemné posezení
po závodech a těšíme se na další dobrou
spolupráci,“ doplnil Aleš Haluska. (red)

Prvňáci a druháci, kteří mohli na rozdíl od svých starších spolužáků v lednu
navštěvovat školní družinu při Základní
škole a Mateřské škole Věšín, si užili dostatečnou sněhovou nadílku a s ní spojené radovánky, ale velkou radost jim
udělala i dřevěná stavebnice Walachia,
ze které staví domy, a potěšil je také nezapomenutelný Merkur. Za tyto stavebnice patří poděkování Místní akční skupině Podbrdsko.
(red)

