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Rožmitálštíhasii
majínovýautomobil
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SlavnostkrálovnyJohanky

Rožmitálští hasii p?evzali 12. ervna
nové auto. „Jedná se o automobil pro
p?epravupožárníhodružstvaopoetním
stavu1+8napodvozkuFordTransitL3
350 Trend 2,0 TDCi 96 kW v provede
níL1Z,“uvedlvelitelvýjezdovéjednotky
JPOIIMilanPolák.Vozidlonahradído sluhující Avii z roku 1974. „Nové auto
bylo dodáno se základním vybavením
jako je radiostanice, runí vyproš- Eova
cí nástroj, jsou zde dva hasicí p?ístroje,
svítilnyadalšípot?ebnévybavenídle
- vy
hlášky,“doplnilMilanPolák.CenavoziVRožmitálesekonalaervna
16.
tradiníslavnostkrálovnyJohanky.Hlavní
dla je 90145 K s DPH a na financo
programtentokrátp?ipomn,lvý
560. roíkorunovacekrálovny.Víceseoakci
vání se z dotací podílelo MV - generální dotete uvnit? T?emšínských listG a v srpnovém vydání se mGžete t,šit jako
?editelství HZS ČR ástkou 40 K
obvyklenabarevnoup?ílohuztétovyda?enéakce.Snímky:FrantišekŽán
a St?edoeský kraj ástkou 350 K.
Zbylouástuhradilom,sto.Vozidlodo
dalafirmaTechsport.
(fž)

ManželéBerchtoldovi
oslavilizlatousvatbu

DENDTÍM,. stoRožmitálp.T?.uspo?ádaloprod,tiervna
2.
vesportov
n,-rekreanímareáluoslavud,tskéhodne.Snímky:PetraMorová

-

Manželé Marie a Zden,k Berchtoldovi
z Hvožan oslavili 16. ervna ob?adem
zlatousvatbulet
50spolenéhoživota,
jehožvelkouástv,novalitaképrácipro
obecHvožany.
(mb)

Uzáv,rkasrpnového
íslabudevpátek
20.ervence

ROŽMITÁLŠTÍFOTBALISTÉvkategoriíchdorostamladšížácisestalip?ebor
níkyokresuP?íbram.Víceseojejichúsp,šíchdoteteuvnit?.

-
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AktivityvespeciálníškoleTradiníp?átelskésetkání

Vpátekkv,
25. tnaprob,hlojižtradiníp?átelskésetkánírož mitálsko-milínskýchlenGekotýmuažákovskéhoparlamentu.HostujícíškoloubylatentokrátZŠMilín.Jakekotýmy,tak
žákovské parlamenty z rožmitálské i milínské školy formou
prezentace p?edstavily svoji letošní innost. Poté se všich
lenové rozd,lili do smíšených skupin a v nich se vydali nej
prve na „pátraku“ po milínské škole a pak na QUEST (hle
daku)poMilín,Záv,
.
rsetkánípat?ilzápisudojmGazážitkG
zespolenéhosetkánídopam,tníhomaxilistuaspolenému
focení.Milínskáškolo,d,kujemeat,šímesenavid,noup?íští
rok!
ZŠJ.J.RybyRožmitálp.T".

Návšt,vaTerezínaaVojny

Koneckv,tnaazaátekervnasid,tivrožmitálskéspeciální
školeop,tužily.Nejd?ívetobylprovšechnyžákyorganizova nýna
, turistikuzam,?enýtýdennípobytvnejvýšepoloženém
horském hotelu v České republice, v Hotelu Hájenka s mno
ha aktivitami, které jsou podrobn,ji popsány uvnit? listG. Po
DeváEáci z rožmitálské základní školy se vydali po sto
návratu do školy se žáci 4. – 9. roníku vypravili na akci s
pách2.sv,tovéválkyanavštíviliTerezín.
názvem Den bezpené P?íbrami, kde m,li ideální p?íležitost
seznámitsespracíhasiG,policistG,záchraná?GnebovojákG
vpraxi.
Mgr.PavelBártl,"editelškoly

-

D,tizv,šínskéškolyvyrazily
doP?íbraminadopravníh?išt,
Ani letošní deváEáci neporušili tradici a po Terezínu navštíviliinedalekýPamátníkVojna.Snímky:archivškoly

PASOVÁNÍNAČTENÁ!E.Vetvrtekervna
7.
sevzase
Žáciv,šínskéškolysevydali24.kv,tnanadopravníh?išt,v
dací
síni
Obecního
ú?adu
ve
Hvož
anech
seš
li
lenové
P?íbrami,abysivyzkoušelijízdupopozemníkomunikaci?íze „královskéhodvora“,abyp?ítomnápážatazroníku
1.
noudopravnímiznakami,semaforyipolicistou.Všichnižáci
pasovali
na
tená?e.
Páž
ata
p?edvedla
své tená?ské
staršílet
10
absolvovalitakétestykzískáníprGkazucyklisty.
um,
ní
a
odm,
nou
jim
byla
kniha
vyrobená
práv,
jen
Požadovaný poet bodG splnili všichni a prGkaz si odvezli s
pro
n,
.
Druhý
den
prv8
áci
navš
tívili
zámek
B?eznice,
sebou domG. Svoji premiéru na dopravním h?išti m,ly i d,ti
a tím svoji první velkou spoleenskou akci p?íjemn,
z II. t?ídy mate?ské školy, které jezdily na kolech a kolob,žuzav?eli.Foto:archivZŠaMŠHvožany
kách.
JanaPoláková
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RožmitálpodT?emšínem
SchGzkusnotá?kou
lzedohodnoutp?edem

SLOVOSTAROSTY

Váženíspoluobané,
na tak bohulibou in
pošestnácté p?ijela královna Johanka
nost, jako je t,lesný
do našeho m,sta, aby pozdravila svGj rozvoj d,tí a mládeže,
lidamnohodalšíchnávšt,vníkGm,sta.
nezískalo m,sto žádné
P?i letošním p?íjezdu mohlo být vzpodotaní prost?edky. Z
menuto na kulaté jubileum, na 560 let krajského, velmi chu
od chvíle, kdy byla v pražské katedrále dého programu pro
sv. Víta korunována svatováclavskou
sportovní innost a
Opravaamodernizace korunou na eskou královnu. K titu
volnoasové aktivity
nádržestálat?imiliony lu markrab,nky moravské, vévodkyn, na opakovanou žádost nic a z progralucemburské a slezské tak p?ibyl titul
mu MŠMT ČR také nic nevypadlo. Tak
V Rožmitále byla dohotovena rozsáhlá nejvyšší. Královna Johana z rodu LvG z
zaplaEbGh, že alespo8 z MŠMT vypad
opravaamodernizacepožárnínádrževe RožmitálaanaBlatné,eskákrálovnaz la paní ministryn, Valachová, která za
sportovn,-rekreanímareálum,stanáliduzvolená.
krátkou dobu ministrování tak „z?ídila“
kladem tém,? t?i miliony korun. Ješt,
P?ipomenuta byla i nelehká doba její
naše školství a t,lovýchovu, že se na ni
budou pokraovat práce v okolí. Vodní vlády, kdy se se svým chot,m, králem
budelétavnedobrémvzpomínat.
plocha bude oplocena, aby bylo zabráJi?ím z Kunštátu a Pod,brad, snažili
Jedno z nejkrásn,jších h?išE širo n,nojejímuzneišEování.Teužjenom
oistit eské zem, od papežské klatby ko daleko tedy bylo realizováno ist, z
dlouhodob, p,kné poasí pro p?íjemné
a navrátit Čechy zpátky na odpovídající prost?edkG m,sta a vyšlo na tém,? p,t
zrekreovánínašichobanG.
(von)
místovEvrop,Johana
.
bylanejenskv, milionG korun. V,?ím, že se tato inveslourádkyníhusitskéhokrále,alevdob, ticedod,tíasportovníve?ejnosti
- boha
jeho nep?ítomnosti v Čechách neváhalat, vyplatí a jist, i mnohonásobn, vrátí
D,nívRožmitálepodT?emšínem
ioblécibitevnízbrojapostavitsedo–ela
byEnevpen,žnímvyjád?ení.Nah?išti
aokolníchosadáchmGžetesledovat
vojskanaobranuzem,p?eduherskými sešvédskýmpovrchem,napodkladuze
naoficiálníchwebovýchstránkách
dobyvateli. V její hlav, se zrodila- myš zámkové dlažby (realizovala firma PRE m,stawww.rozmitalptr.cz,kde
lenka prezentovat eské zem, prost?ed
COL)byly
,
vym,n,nyvšechnyochranné
najdeteispoustufotogaleriízakcí.
nictvímreprezentativn,vybaveného
po
sít,, dopln,ny mantinely a konstrukce,
Zm,stskéhowebusedostanete
selstvapoevropskýchdvorech,dojehož
kterédoposudchyb,ly.Prostorjevprav
inainternetovouteleviziRASTV.
elakrálJi?ípostavilskv,léhopolitika
a
d,víceúelový
Je
. zdemožnohráthokej
rytí?e Jaroslava Lva z Rožmitála, bratranain-linebruslích,florbal,volejbal,
- no
královny Johany (existují dva deníky – hejbal, kopanou, házenou, tenis, koš- í
eskéhorytí?eVáclavaŠaškazBí?kova,
kovouaj.
který zpracoval Alois Jirásek a n,mec
Te z úpln, jiného soudku – pejskokéhošlechticeTezla).
vé. V poslední dob, se v Rožmitále roz Johanka v Rožmitále pozdravila svGjmohlatakovázvyklost,žejakn,kdovidí
lid a jmenovala další dv, Paní rožmitál
psa na ulici nebo na trávníku, hned se
ské–MartuBártlovouaV,ruTeskovou pon,mvrháavedehonaradnici,nebo
– ženy, které velkou ást svého života volá starostu, hasie, p?ípadn, policii.
zasv,tilynáronépráciprolidivefunk
Už se stalo, že se pejsek vyb,hl vyGrat
cích?editelekzávoduJitex.Velképod,
p?ed vrátka a skonil v nalezinci ve- Vo
kování novým Paním rožmitálským za
lenicích. Dejte si, prosím, pozor na své
zajišEování práce pro stovky pracovní
v,rnép?átele,odchytavstupnívyšet?ení
kG,p?edevšímproženy.Kdepaktyasy
v útulku vyjde na p,kných pár stovek.
jsou…
Takéužsestalo,žepejsekm,lobratem
2.ervna
Scéná? letošní Slavnosti královny- Jo nového páníka, bohužel v jiném kraji.
StarýRožmitál
hanky se znan, pozm,nil, nám,stí se
Tosepakpen,ženkazatížíješt,více.
kostelPovýšenísvatéhoK?íže
stalo tržišt,m, všechno denní d,ní se
Do komunálních voleb zbývá tvrt
FrantišekHenkl
,Rožmitálp.T?.a
odehrávalo v zámecké zahrad, (pod pa rokuaužsed,jív,ci.Žese(aleažp?ed
TerezaŠámalová ,Rožmitálp.T?.
dajícím zámkem) a bylo to moc p,kné,
volbami) mezi sebou šEouchají jednotli
zpest?ené jezdci na koních až z vedlejšívé místní kandidátky, je zcela p?iroze
8.ervna
republiky. Velké pod,kování za skv,lou né,aležebysezasahovalop?eshranice
Podbrdskémuzeum
myšlenku a její provedení Ing. Iv, Jež svéobce,tovždybylotabu.Jsouznámy
MarianFruštík,Voltuša
kové, Mgr. Rudolfu Šimkovi a celému
p?ípady, kdy obec zakoupila ve vedlejší
AndreaRosochová,Rožmitálp.T?.
kolektivu Podbrdského muzea. Velké
obci nemovitost a vyst,hovala tam své
pod,kování i všem úinkujícím, našim
nep?izpGsobivéobany,cožneníp,kné.
technickým službám a velkému množ Aležebystarostaobceorganizoval- kan
stvíšt,drýchsponzorG.
didátkuprotistarostoviodvedle,toj
V pátek 2. ervna se uskutenila v
nikdy neslyšel. A vidíte, v našem 18 let
budeotev?ena
areálu
naš
ich
kol
š
tradiní
zahradní
slušn, spolupracujícím Mikroregionu
18.ervence
slavnost. V rámci programu, který p?iT?emšínjetomožné…
od14do16hodin
pravili rodie a uitelé pro d,ti, bylo P?eji krásné léto, uitelGm a d,tem
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus otev?eno zcela p?ed,lané a zmoderni
p,knéprázdniny,všemp?íjemn,stráve zované víceúelové h?išt,. Bohužel ani noudovolenou. Ing.JosefVondrášek
Notá?ka Mgr. Marie Trková bude na
M,stskémú?aduvRožmitálepodT?em šínem ú?adovat 25. ervence od 13 ho
din.NaschGzcejemožnésep?edemdo mluvit telefonicky na ísle 318 620 5
nebo74190.
(red)

!eklisisvé
„ano“

KnihovnaVoltuš
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Mate?skécentrumRozmarýnek

MístníaknískupinaPodbrdsko

MASPodbrdskonaJohance

V letošním roce se MAS Podbrdsko stala
jedním z partnerG Slavnosti královny
- Jo
hanky v Rožmitále p. T?. K této velkolepé
akci plné zážitkG organizovala jarmark s
?emeslníky a prodejci rukod,lných výrob
kG,sladkostíadalšíchdobrot,atonarož
mitálském nám,stí, kde probíhal doprovodnýprogramakce. MASPodbrdsko,z.s.

Velice d,kujeme M,stskému kulturnímu st?edisku v Rož- mi
tálepodT?emšínemzastálouspolupráciapaníDan,Súlov covézknihovnymanželGTomanovýchzavždykrásn,p?ipra
venýprogramprod,ti.
JanaSoukupová,KristinaLišková

Obyvateléulevilip?írod,recyklací
elektraat?íd,nímodpadG
Snaha obyvatel Rožmitálu pod T?emšínem recyklovat sta
ré a nepoužívané elektrospot?ebie se už n,kolik let - vyplá
cí. M,sto obdrželo certifikát vypovídající o p?ínosech t?íd,ní
a recyklace elektroza?ízení. Díky environmentálnímu vyú
tování spolenosti ASEKOL mGžeme nyní p?esn, vyíslit, o
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin i
vodyjsmedíkyrecyklacivysloužiléhoelektraušet?ili
- ekosys
tém Zem,. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynG CO2 nebo nebezpeného odpadu. Z Cer tifikátu Environmentálního vyútování spolenosti ASEKOL
M,stskékulturníst?ediskoRožmitálpodT?emšínemvás
vyplývá, že obané m,sta vloni vy?adili 145,9 kilogramG
zvedoSpoleenskéhocentranadivadelníp?edstavení
elektra. Tím, že jsme ho následn, p?edali k recyklaci, jsme
uspo?ili 183,4 MWh elekt?iny, 90,24 litrG ropy, 851,9
m 3 vody a 8,07 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynG o 40,18 tun CO
ekv., a produkci
2
29.zá?í2018od19hodin
nebezpených odpadG o 175,8 tun. Když si uv,domíme, že
recyklace b,žných 10 televizorG uspo?í spot?ebu elektrické
Vstupnévp?edprodeji30,-K.,namíst,350,-K.
energieprodomácnostažnaty?iroky,neboušet?íp?ibližn,
P?edprodejvstupenekvkancelá?iMKS.
40litrGropypot?ebnýchažksedmicestámdoChorvatska,
jsoutoimpozantníísla.
Pot,šující jsou také údaje od spolenosti EKO-KOM, která
zaslala M,stu Rožmitál pod T?emšínem osv,dení o úspo?e
emisívlo8skémroce.Díkyrozvojiaprovozusystémut?íd,né hosb,ruarecyklacevyužitelnýchsložekkomunálníchodpa
dG,vetn,obalových,lidévem,st,p?isp,likezlepšeníživot níhoprost?edíasnížení„uhlíkovéstopy“.Úsporap?edstavuje:
emise CO 2 ekv.: 3,20 tun, úspora energie 87213 MJ.
Zt"ešt,nákomedieorozdílnémpohledumužG
M,sto v roce 2017 vyt?ídilo a p?edalo k využití 31,065 tun
ažennato,coživotp"ináší..
odpaduadíkytomuobdrželoodspolenostiEKO-KOMást
Hrají:MichaelaBadinková,DanaHomolová,
ku7912,50korun.
DagmarD,diová,
MartinKraus,DanielRous
odborvýstavbyaživotníhoprost"edíMÚRožmitálp.T".

MANŽELSKÝČTY!ÚHELNÍK
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Kalendá?kulturníchasportovníchakcí
RožmitálpodT?emšínem
8.6–23.9
Poceléprázdninyaždo
23. mGžetevPodbrdskémmuzeu
zá?í
navštívit
interaktivní výstavu Expedicest?edov,k
.P?ijtesivyzkoušet
rytí?skébrn,ní,napsatsvéjménohu
símbrkemnebosivlastnorun,vyrazit
st?íbrnouminci!Vstupnéje50Kpro
návšt,vníkyod6let,rodinné150K.
VrámciFestivaluJakubaJana
Ryby2018RožmitálpodT?emšínem
sebudekonatvmodrémsalonkuZUŠ
J.J.Ryby
interaktivníp?ednáška
oživot,adíleJakubaJanaRyby
.
Vstupnéje10korun,studenti,senio?i
adržiteléprGkazGZTP/Pzaplatípolovinu.
19.7

16.7

VrámciFestivaluJakubaJana
Ryby2018RožmitálpodT?emšínem
sekonáv19:30vkostelePovýšenísv.
K?íževeStarémRožmitále koncert
úastník*alektor*p?edcházejících
interpretaníchkurz*
.

10hodinotev?enímkaplesv.Annya
otev?enímobecníknihovny,kdebudou
vystavenykronikyobce,fotografiea
obrázkyzesout,že.Pop?ijetíhostGna
obecnímú?aduvyrazívpravépoledne
odobecníhoú?aduprGvodabudou
položenyv,ncekpamátníkuob,tem
padlýmva
1. sv,
2. tovéválce.Ve12:0
prob,hnesv,ceníkaplesv.Annyapak
sep?esuneprGvodsm,remkecviišti
upožárnínádrže,kdezazníprojevy
hostG,budoup?edánavyznamenání
astuhysborGmdobrovolnýchhasiG.
Ve14hodinjenaprogramusout,žv
požárnímútoku,v15:30budouvyhlá
šenyvýsledkyfotografickéamalí?ské
sout,ževobecníknihovn,.Ve20hodin
seuskutenítanenízábava,p?ikteré
budehráthudbaRadkaŠimsyave23
hodinserozzá?ínadobcíoh8ostroj.

Bezd,kov

Nádvo?í rožmitálského spoleenské VBezd,kov,sekonáod10hodin
ho centra se také letos v srpnu pro
- 5.8
osmé
kolo18.roníkuBrdskéligyO
m,nínašestveerGnaletníkino.
pohárstarostyobce.Akceseusku21.-7
Vrožmitálskémspoletenívareálumysliveckést?elnice.
enskémcentrusebudekonatod21.
18.
Nanádvo?íspoleenskéhocendo2.ervence
Tanenívíkends
trapromítnemep?i
Letnímfestivalu
Hvožany
latinsko-americkýmitanci
,urený
eskýchfilm*
od21hodineskou
prozaáteniceimírn,pokroilétane komediiZoufaléženyd,lajízoufa 5.7
DivadlozavodouzČenkovaa
nicesMíšouWallenfelsovouaMilanem lév,ci podleúsp,šnéknihyHaliny
spolekBrdynadzlatozvouod21hodin
Dufkem.Cenakurzuje10korunna
Pawlowské.
kloveckémuzámekuveVacíkov,
osobu.Závaznép?ihláškyjemožnépo
na divadelníhruBed?ichHrozný.
25.8
VRožmitálesebudekonatod
sílatnae-mail:michaela@dancepb.cz.
Vstupnéjedobrovolné.Vp?ípad,
9:0šestýroník
nohejbalovéhotur
3.8
Nanádvo?íspoleenskéhocentra najedvojicTribianyCup
nep?íznivéhopoasísep?edstavení
.Jezajišt,no
promítnemep?iLetnímfestivalues
odehrajevehvožanskémkulturním
oberstveníidoprovodnýprogram.
kýchfilm*
od21hodinkomedii V,n,
Registraceseprovádínatelefonních dom,.
tvánev,rná sLenkouVlasákovou,
íslech7638954nebo60792.
7.
Vehvožanskémkulturnímdom,
VilmouCibulkovouaSašouRašilovem
zaneve20hodin
pou(ovátanení
vhlavníchrolích.Vstupnéje80korun.
V,šín
zábava .
4.8
Nanádvo?íspoleenskéhocentra
7.–8.7
Vrámcihvožansképoutise
4.7
ObecV,šínzvena
letníkino.
promítnemep?iLetnímfestivalu
budekonatvulicinadobecnímú?a
FilmDv,nev,sty
ajednasvatba
eskýchfilm*
od21hodineskýfilm
dem tradinívýstavafuchsiíuIng.
sebudepromítatnah?ištiTJSpar
HastrmansKarlemDobrým,Simonou
J.Dvo?ákové .
taV,šínpo21:30,posetm,ní.Deky
ZmrzlouaJi?ímLábusemvhlavních
adobrounáladusivezm,tessebou,
rolích.Vstupnéje80korun.
8.7
VeHvožanechsekonásvato vstupnéjezdarma.
prokopská
pouE.P?iníseuskuteníod
10.8
Nanádvo?íspoleenskéhocen16hodintaké hudebníodpoledne
na
trapromítnemep?i
Letnímfestivalu
Hudice
prostranství
u
pohostinství
Vagón,p?i
eskýchfilm*
od21hodinkomedii
kterém
zahrají
Kudrnái.
.
7
V
Hudicích
se
bude
konat
pou(
.
Jaksezbavitnev,sty.Vstupnéje80
Od13hodinseuskuteníposezení
korun.
Roželov
vparkusživouhudbou,v15hodin
1.8
Nanádvo?íspoleenskéhocenzanevmístníkaplimšesvatáaod20
trapromítnemep?i
Letnímfestivalu
7.
Vlokalit,NaSedlekusebude
hodinsebudekonatvRestauraciU
eskýchfilm*
od21hodineskouko
konat
8.roníksout,žechladnokrev BartG8kGveernípouEovázábava.K
mediiTátovavolhasEliškouBalzeronýchkoní .Konásezde8.roníkkva
tanciaposlechuzahrajíKudrnái.
vouaTatianouVilhelmovouvhlavních
lifikacenamistrovstvíČeskérepubliky.
rolích.Vstupnéje80korun.
Sout,žitsebudevdisciplínácht,žký
Vranovice
tah,ovladatelnostvklád,aveforman
17.8
Nanádvo?íspoleenskéhocenské
jízd,
.
VeVranovicíchsebudoukonat
trapromítnemep?i
Letnímfestivalu 6.7
velkolepé
oslavy,p?ikterýchbude
eskýchfilm*
od21hodineskou
14.7
VRoželov,–naMýtechna
p?ipomenuto70.výroízaložení
komediiBajke?i
sAdamemMišíkem,
parketuutenisovýchkurtGsebude
obce,130.výroízaloženíSDHa
HanouVagnerovouaJanemKomínkem
konatod20hodin venkovnítanení
vhlavníchrolích.Vstupnéje80korun. 10letstátnosti.Oslavyzanouv
zábava .

Nenašlijstenatomtomíst,svojikulturníisportovníakci?Pokudn,jakoupo?ádáte,informujtenásoní.
Staízaslatplakátnebozprávuoakcinae-mailtremsin.listy@rozmitalptr.cz.
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InformacekregistracikandidátníchSlavnostkrálovnyJohanky
listinkvolbámdozastupitelstev
Odhadem více než dva tisíce lidí zavítaly v sobotu 16. ervna
doRožmitálupodT?emšínemnatradiníSlavnostkrálovnyJoobcí5.–6.?íjna2018
hanky.Letošníroníkseneslvduchujejíkorunovace.

Tém,? pGlrok p?íprav vyvrcholil v sobotu 16. ervna šest Kandidátnílistinysepodávajíregistranímuú?adunejpozd,ji
náctou návšt,vou královny Johanky. Pracovníci Podbrdského
6 dnG p?ede dnem voleb, tj. nejpozd,ji 31. ervence 2018
muzea
do16.0hodin.
Registraním
Rož
Iv(}u
l
P]]lv]v_Zo]]vl ú?ademproobce
}ou}]o
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P]]lv]v_Z
o]]v
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}ou}]o}_æX
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X X ili podle scéná?e Mikuláše Pešty korunovaci Johanky
T?emšlínem, Bezd,
kov
pod
Sedlice,
z Rožmitálu na královnu.
Celodenní program však zaal již v
Kv]v_
o]]v˙}i_P]v_u•vi}"i]
v‰vu}o
UiXvi}"i] ú?ad v Rožmitále pod
X
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Kv]v_
o]]v˙ }i_ P]v_u•a
vi}"i]
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vi}"i]
X
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0
1
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X
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Tu_vu
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Tu_vu
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•
R}˛u]o}Tu_vu
X
Kandidátní
mGže
podat:
d,tské
hryvzámeckézahrad,které
,
sedíkykvalitníorganizaci
Kv]v_
o]]vu‰˛}P
1)registrovaná
politickástranaapolitickéhnutí
Víta
Filipovskéhovyda?ilyaprotáhlytém,?dohodin.
18
Oroz Kv]v_o]]vu‰˛}P
koalice
2)
registrovanýchpolitickýchstranapolitickýchhnutí
ptýlenísenatržištipostaralvn,kolikavstupechkejklí?Sláv
P]}v}o]]lv }o]]l Rv_
P]}v
}o]]lv}o]]l
Rv_
3)nezávislý
kandidát
a již v 1:0 m,ly d,ti možnost v zámecké zahrad, zhlédnout
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P]}vR
}o]]lR
}o]]lRRv_
Rv_
l}o]
P]}vR
}o]]lR
vv}o]]lR
pohádku Šípková RGženka v podání Víti Maríka. To hlavní
4)sdruž
ení
nezávislýchkandidátG
v]o
lv]
v]o
lv] enípolitickýchstrannebopolitickýchhnutí
však zaalo ve 14:0. Korunovaní prGvod s Johankou vyrazil
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˛v_
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Ke kandidátním listinám nezávislého kandidáta a sdruž
e
davu dostal až do zámecké zahrady, kde se konal hlavní pro
ní
nezávislý
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kandidátG
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kandidaturu.
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Poetobyvatel
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Poet
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zpívat, zatancovat a pozdravit novou eskou královnu p?išly i
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nezávislý
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kandidát
kandidát
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0,nejmén,
5%
1
05
7%
informovala ve?ejnost o aktuálním stavu rožmitálského
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r}l˙Xl`l}o˙l}o˙
r} r]onezapomenutelný
r}]
na
Krajského ú?adu St.t kraje
http:}/www.
krSw }˙
vRistránkách
}] v P]v_ •
M"Ú
R}˛u]o
Tu_vu
U Mo SolU oXP
svý
mi
texty
a hrou na dvanáctistrunnou kytaru. Záv,r veera
Sstredocesky.
}˙ vRi }] v P]v_ • cz/web/volby/volby-do-zastupitelstevt M"Ú
R}˛u]o
} Tu_vu
U
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U
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X
P
obci pat?ilhudb,elektronické.JižpodruhézavítaldoRožmitáluDJ
U
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w nastránkách
staRožmitálp.T?.http:/www.rozmitalp
U
ı M,X
James Wing, jenž letos roztancoval nádvo?í Podbrdského- mu
tr.cz/uredni-deska/
zeanejenelektroswingem,aletakérytmyskaabalkánu.
S dotazy se neváhejte obrátit na registraní ú?ad – M,Ú v Celá akce by se neuskutenila nebýt spolupráce s našimi
RožmitálepodT?emšínem,MarcelaSladká,tel.024, 1 3 :
partnery. Pro letošní rok se generálním partnerem stala firma
73148926.
SEAP Rokycany s.r.o. Hlavními partnery jsou firmy BAEST,
Machine&Structures,a.s.;Kaiser,s.r.o.;KemmlerElectronic
s.r.o.; Rios P?íbram, s.r.o.; Euro Renting s.r.o.; Kovo Sýkora
AgenturaVMARTproductionvászvedoSpoleenského
s.r.o. a Bistro Slunná. Partnery jsou firmy Abeko, s.r.o.; Bova
centravRožmitálepodT?emšínemnazcelanovoutalk
spol.s.r.o.Ecompro,
;
s.r.o.Stamont,
;
s.r.o.Radioservis,
;
s.r.o.;
shownamotivytelevizníhopo?aduVšechnopárty
Rumpold - P s.r.o. a Pivovar Herold B?eznice, a.s. A nakonec
partneryjunioryjsoufirmyAllianzs.r.o.Grill
;
MíšovpodBrdy;
restauraceNewRomance;PTComputer,s.r.o.restaurace
;
Slá
vie;Oknoplastiks.r.o.;MinosCBs.r.o.;VýtahyP?íbrams.r.o.;
sKarlemŠípemaJ.A.Náhlovským
Mavik,s.r.o.Kompresory
;
Veselýmasáž
;
eAlešFous;AteliérJan
Brotánek;Tesmo,s.r.o.Lipatech
;
s.r.o.Elektro
;
Liška;Prázdné
domyz.s.Brda
;
bus;LubošRom–zemnípráce;RobertFryek;
Pavel Junek, Martin Mareš a Zden,k K?íž. Finann, a perso
náln, akci podpo?ily i tyto instituce: St?edoeský kraj; Místní
akní skupina Podbrdsko, ZUŠ J. J. Ryby, spolek Rosenthal,
z.s.am,stoRožmitálp.T?.VelkédíkypracovníkGmuzeapat?í
p?edevším pracovníkGm Technických služeb, bez nichž by se
Slavnost královny Johanky neobešla. Za organizaci dobového
jarmarku také velmi d,kujeme paní Pet?e Benjákové. Ušet?ila
námmnohopráce.Velkédíktaképat?íp?edstavitelcekrálovny
Johanky B,tce Gilíkové, která se každoron, v,rn, zhostí své
26.?íjna2018od19hodin
role.
Vstupné390,-K.
Nazáv,rváspoprosíme,zašletenámsvénám,tynavylepšení
P?edprodejvstupenekzajišEuje
tétokaždoroníakce,aEvíme,covroce2019vylepšit.Nám,ty
M,stskékulturníst?ediskoRožmitálpodT?emšínem
mGžeteposílatnae-mailjohanka@podbrdskemuzeum.cz.
(pm)
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Literárnísout,žMGjRožmitál
V úterý 19. ervna byli v Podbrdském muzeu slavnostn, vy
hlášeni vít,zové prvního roníku literární sout,že MGj Rožmitál. Sout,ž byla souástí oslav 150. výroí narození rož
mitálského spisovatele Rudolfa Richarda Hofmeistera (186
–1934)azúastnilisejížáciažákyn,ZŠJ.J.Ryby.Zadání
bylo jednoduché – stejn, jako slavný rodák, i dnešní rož-mi
tálštíškolácim,lizaúkolnapsattextosvémdomov,,oRož mitálu. V Hofmeisterových knihách se autor asto vyznává
Královna Johanka byla v sobotu 16.
ze své lásky k rodnému m,stu, zaznamenává vzpomínky na
ervna p?ed zraky svých rožmitálských
d,tství,hryvrožmitálskýchulikáchirokystrávenéveškol
poddaných korunována na eskou kráníchškamnách.
Nejinak tomu bylo i u textG dnešních školákG. V n,kolika lovnu. Posloužila k tomu replika svato
desítkách textG, které postoupily do užšího výb,ru a kteréváclavské koruny zapGjená z ateliérG
České televize. Vedle ní však bylo v so
hodnotila odborná porota složená z pracovnic Podbrdského
botuvestodolevPodbrdskémmuzeuk
muzea a Knihovny manželG Tomanových. „D,ti v textech
vid,ní ješt, rovných devadesát dalších
vzpomínajínaškolku,nasvékamarády.Pot,šilonás,žejako
p?ekrásných korun, které pro královnu
sváoblíbenámístavRožmitáleuvád,lyastoknihovnu,mu Johanku vyrobily d,ti ze základních a
zeumaškolu.Nebályseanibýtkritickéapoukázatnato,co
mate?ských škol z Rožmitálu a okolí.
jim ve m,st, chybí. Up?ímn, jsme obdivovaly rozsah a úpra Vít,znou korunu
Dokoncesezapojiloipárdosp,lých.
vu textG žákG z prvního stupn,, které byly napsané run, a
vyrobilyd,tizMŠ
V dopoledním hlasování o nejkrás
- veV,šín,.
n,kdy i ozdobeny obrázky,“ zhodnotila sout,ž lenka poroty,
n,jší korunu odevzdali hlasující p?esn,
vedoucíPodbrdskéhomuzeapaníMgr.HanaK?epelková.
14 hlasG. O jeden jediný hlas zvít,zi I když se malí auto?i pustili v naprosté v,tšin, do prozaic
la se 17 hlasy koruna, kterou vyrobily
kýchtextG,tuatamseodvážilisiizaveršovatavzniklai- jed
d,ti z Mate?ské školy V,šín. Je ozdobe
nabáse8on,kolikaslokách.Akdonakonecp?evzalpam,tní
diplom a ceny z rukou samotného Mistra R. R. Hofmeistera, ná množstvím blýskavých i papírových
ztvárn,néhoMiloslavemMarouškem?Vkategorii
1.
proprvní „drahokamG“. Šestnáct hlasG získala
druhá, zato však rozm,ry suverénn,
roníkycelát?ídaA1. zasvéobrazovéleporelo.Vekategorii
2.
nejv,tší a nejvo8av,jší koruna od t?ídy
pro žáky 2. – 5. roníku se na 3. míst, umístil Josef Jano ze
3.ApaníuitelkyEvyHockovézeZŠJ.
3. A, na 2. míst, Jana P?evrátilová z 2. B a 1. místo získala
J.Ryby.T?etímístozískalabílákoruna
TerezaKoptíkovázeA.4. Vekategorii
3.
proroník
7. - 6
bylo
upletenápaníHelenouHochmutovou.
po?adínásledující:místo
3.
HanaLittovázeB,
6. místo
2.
Sa
Královna Johanka vyhlásila vít,zné
binaPtákovázeA6. avít,zemsestalOnd?ejKade?ábektaké
koruny na pódiu a snad z rozrušení po
zeA.6. Vposledníkategoriipro–8. roníky
9.
senamíst,
3.
rytí?skémturnajizam,nilaprvníadru
- Druhémístozíska umístila Kate?ina Holanová, druhý byl Adam Holeek, oba z
hé místo. Omlouváme se tedy tímto žá - la koruna ze 3. A
8.A,avít,zkousestalaAndreaK?ivánková.
kGmMŠV,šíni3.Aadoufáme,žetoto
Blahop?ejeme všem ocen,ným a d,kujeme všem zúastn,
rožmitálskéZŠ.
ným i jejich uitelkám, které své žáky na sout,ž p?ipravily. nedorozum,nípochopí.
Koruny nejrGzn,jších materiálG a
Doufejme, že první roník sout,že nebude poslední a že se
technik d,laly radost návšt,vníkGm
p?íštíroksejdemeop,tnadspoustouzda?ilýchliterárních
po
muzea ješt, v následujícím týdnu, poté
kusG.
(pm)
putovaly zp,t ke svým autorGm. V pá tekervna
2.
siocen,nívPodbrdském
muzeu také vyzvedli diplomy a ceny
pro vít,ze. Fotografie vystavených ko- T?etímístomáko runnajdetenafacebookuPodbrdského
runaodpaníHelemuzea. Najdete mezi nimi komiksovounyHochmutové.
korunu, korunu z perníku, malovanou
i vykládanou drahokamy, zá?ící zlatem i zdobenou ko?ením
iptaímipery.
Za zapojení do sout,že d,kujeme všem zúastn,ným: ZŠ a
MŠHvožany,ZŠaMŠV,šín,ZŠJ.J.Ryby,Mate?skéškolea
ZUŠvRožmitálepodT?emšínemapaníHelen,Hochmutové.
Užteset,šímenadalšíp?íležitostproprezentacivašichvý tvarnýchnápadG!
(pm)

Devadesátp?ekrásných
korunprokrálovnu

Interaktivní
výstava

EXPEDICE
ST!EDOVK
od8.ervna
do23.zá?í2018
vGalerii
Podbrdskéhomuzea
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Vzpomínky
Vzpomínku tichou chceme
Ti dát, aby každý vzpomn,l
kdo T, m,l rád. Dne 31.
ervence 2018 uplynou t?i
roky od chvíle, kdy nás na vždy opustil panLadislav
Lachor z Roželova. S láskou vzpomí nají a nikdy nezapomenou manželka a
ostatníp?íbuzní.

Žádný as není tak dlouhý, aby nám
dalzapomenout.Dneervence
26.
2018
uplynou ty?i roky, kdy nás opusti la naše milovaná maminka, babika a
prababika, paní Anna Kalová a 13.
ervenceuplynerokG,
3
kdynásopus
tilnášmilovanýtatínek,d,deekaprad,deek, pan Ladislav Kala
z Hutí pod
T?emšínem.Stálevzpomínajísynsrodi nouadcerasrodinou.

Zhasly oi plné lásky naší
drahémaminky,nezhasnou
však nikdy na ni v srdcích
naše vzpomínky. Dne 30.
ervnauplynulo
2018
deset
letodchvíle,kdynásopus
tilapaní
MarieMina?íková zRožmitálu
p. T?. Stále vzpomínají dcery Marcela
a Alena s rodinami. Vy, co jste ji znali,
vzpome8tesnámi,rodinavámd,kuje.
rrrr

T,žko se s Tebou louilo, t,žko je bez
rrrr
Tebe žít. Láska však smrtí nekoní, v
rrrr
Dne 4. ervna 2018 zem?el
Michal
srdci svém navždy T, budeme mít. Dne
Buko po dlouhodobé nemoci ve v,ku
M,la jsi ráda všechny ko 9. ervence 2018 tomu bude 18 let, co
nedožitých 75 let. Zem?el tiše a spo lemsebe,tolikjsicht,lažít,
nás bez slGvka rozlouení opustil náš
kojen,. S láskou vzpomínají manželka
srdceseTizastaviloaTyjsi
manžel, tatínek, d,deek a prad,deek,
Ivanka,synMichal,dceraIvaavnoua musela bez slGvka rozlou
pan Karel Polák ze Zalán. Kdo jste ho
ta Adam, Lukáš a Michal s manželkou
ení navždy odejít. Zaplaznali, vzpome8te s námi. D,kují man
EvikouapravnouataKryštGfekseSo kal každý, kdo T, m,l rád,
želka,syn,vnukyapravnouci.
finkou. M,li jsme T, rádi, s láskou na
kytiku na hrob Ti mGžeme už jen dát.
rrrr
Tebevzpomínáme.
Kdo T, znal, ten zná naši bolest, ten
ví, co jsme ztratili, v našich srdcích
- ži
Dne 8. ervence 2018 by
rrrr
ješ dál. Dne 18. ervence 2018 uplyne
oslavil své 37. narozeniny
Hledejte m, v lidech, které
smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
Ondra Šámal . Uteklo dejsem znal a miloval. Pokud opustilamanželkaababika,paníAnna
setbolestnýchlet,kdyodjel
nedokážete žít beze m,,
Králová ze Sedlice. Stále vzpomíná
a už se nevrátil. Tolik nám
pak m, nechte žít ve va manžel,dceryJanaaJi?kaavnouata.
všem chybíš. Vy, kte?í jste
šichoích,myslíchainech
Ondru
znali
am,lijejrádi,v,nujtemu,
rrrr
laskavosti. Milujte m, tím,
prosím, vzpomínku. Maminka, Klára a
že se vaše srdce budou dotýkat. Láska Smrt není konec, je to jen jiná cesta..
Terezkasrodinami.
Dne 20. ervence 2018 již uplyne rok
neumírá, to jen lidé. A tak, když ze m,
rrrr
odchvíle,kdyodešelztohotosv,tapan
zbývá už jen láska.. rozdejte m,. Dne
LadislavKuerazRožmitálupodT?em
29. ervence 201 odešel náš milova
Hv,zdy vám nesvítí, sluníko neh?eje,
ný syn, bratr, strýc a vnuk Kamilek šínem. Za tichou vzpomínku d,kuje
už není nad,je. Jen kytiku kv,tG vám
manželkaAlenasrodinou.
Foltýn vev,kulet.
21
Tentom,síctomu
mGžeme dát, tiše postát a vzpomínat.
jejižsedmsmutnýchlet,conásopustil.
Když vaše hv,zda na nebi zá?í, my stí
rrrr
Není dne, aby nebyl mezi námi. V na
ráme si slzy ze tvá?í. Dne 16. ervence
Dne 25. ervence 2018 uplyne smut
šichsrdcíchavzpomínkách.Stálevzpo uplynesmutný
25
chlet,kdynásopustil
ných 10 let ode dne, kdy nás navždy
mínajírodie,p?íbuzníakamarádi.
pan Ji?í Voka a 18. ervence uplyne
opustila milovaná maminka a babika,
12 smutných let, kdy nás opustila paní
rrrr
paní Milena KudelovázRožmitálupod
Marie Voková , oba z Rožmitálu. Stále
T?emšínem. Prosíme všechny, kdo paní
Odešeljsip?ílišbrzy,kéžbytobyljenzlý
vzpomínárodinaaostatníp?íbuzní.
Kudelovou znali, o tichou vzpomínku.
sen.KéžbychomseprobudiliamohliTi
rrrr
Dcera Martina s rodinou a syn Ji?í s
?íci dobrý den. Dne 16. ervence 2018
p?ítelkyníLucií.D,kujeme.
Odešel jsi cestou, kudy chodí každý
uplyne 25 let, kdy nás opustil manžel,
sám, jen vrátka vzpomínek zGstala do
tatínek, d,deek a prad,deek, pan
rrrr
ko?án. Dne 27. ervna 2018 tomu bylo
FrantišekFouszV,šína.Stálevzpomí
Dne 30. ervence by se dožil 65 let
již p,t let, co nás navždy opustil pan
najímanželkaMarie,dceryIvetaaMar
táta, d,deek a kamarád, pan Jaroslav Jaroslav Holec
z V,šína. Stále vzpomí
tinasrodinami,vnouataRoman,MarzVoltuše.Časnikdyneb,ží
nají manželka Eva a synové Jaroslav a
cela, PéEa, Michalka. Kdo jste ho znali, Leitermann
takrychle,abysedalozapomenout.Stá
Pavelsrodinami.
vzpome8tesnámi.D,kujeme.
le vzpomíná dcera V,ra, vnuky Eliška,
rrrr
rrrr
LucinkaarodinaMauleovazBukové.

Zem?elStanislavŠourek,promíta,
kterýpGsobilvrožmitálskémkin,65let
Stanislav Šourek 2. dubna 2015.
Dne 3. ervna 2018 zem?el ve v,ku 84 let Stanislav Šourek.
Člov,k, pro kterého se stalo druhým domovem rožmitálské Byl vždy spolehlivým profesioná
lem.Snovýmitechnologiemi,kte
kino. Promítal v n,m úctyhodných 65 let, a p?estože v tomto
réfilmové
pásyposlézemuselyna oboru neexistují p?esné statistiky, byl možná nejdéle
- slouž
í
hradit,seužseznamovatnecht,l,
címpromítaemvČesku.
ale o kino se zajímal i poté. Jeho
StanislavŠoureksenarodildubna
27.
S1934. promítáním
jménozGstanesrožmitálskýmkizaínalvroceješ
1950
t,vbývalésokolovn,azasvGjživotod
promítal tisíce kilometrG filmového pásu. SvGj poslední film,nem navždy spjato. Čest jeho pa
FrantišekŽán
pohádku pro d,ti z rožmitálské mate?ské školy, odpromítal mátce.
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Uitelé,zastupiteléapracovnícim,staRožmitálveVoron,žskéoblasti
Delegace složená z uitelG rožmitálské Základní školy Jakuba Jana Ryby, zastupitelG a pracovníkG m,sta Rožmitál pod
T?emšínem a p?edstavitelG Česko-ruského centra navštívila
na zaátku ervna Rusko. Ve Voron,žské oblasti navštívili
eští zástupci v ele s rožmitálským starostou Ing. Josefem
Vondráškem v rámci výborn, p?ipraveného a nabitého pro gramu n,kolik škol a školek, muzeí a památek, byli p?ijati u
p?edstavitelGmístníchú?adGanasbíralispoustupoznatkGa
zkušeností.Veškoláchaškolkáchzhlédlimnohonádherných
vystoupení d,tí a hovo?ili se studenty a zástupci škol. Jeden
den byl v,nován také prohlídce prGmyslových a zem,d,l P?ijetídelegacezRožmitálup.T?.naú?aduvRamonu.
ských podnikG ve Voron,žské oblasti. Na zpátení cest, byla
naprogramuzastávkavMoskv,Česko.
ruskécentrumzáslu hou Miroslava Černohorského rozvíjí spolupráci s p?edstavi
teli školského, kulturního i politického života a p?edevším se
studentyveVoron,žskéoblastiužvíceneždesetlet.Probíhají
reciproní návšt,vy, mezinárodní letní školy a další aktivity.
V ervenci se zúastní 73 ruských, z toho 25 voron,žských
studentG další mezinárodní letní školy s výukou ruského a
eskéhojazyka.Zdesebudouseznamovatsezákladyeštiny
spolen, s eskými studenty, kte?í naopak budou prohlubo
vatznalostiruštinyanavazovatnováp?átelství.Díkytéto
zá
služnéaktivit,Česko-ruskéhocentrastudovalonebostuduje
13 ruských studentG na našich vysokých školách a šest na šichstudentGvyužíváslužebruskýchvysokýchškol.
(fž)
Vystoupeníd,tívmate?skéškoleMOK2veVoron,ži.

Návšt,vaveškoleMOK2veVoron,žiasetkánís?editelemSverdlovem.Snímky:FrantišekŽán

Jedno z mnoha krásných kulturních vystoupení, která
hostitelépronávšt,vuzČeskap?ipravili.

Nová,skv,levybavenáškolkavem,st,Anna.

SlavnostníveernarozlouenouseskoudelegacívpenzionuYamschik.
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Informaceobrigádáchproleny
ČRSMORožmitálp.T?.

M,stoRožmitálpodT?emšínem
vydávákalendá?narok2019

Pokudmán,kdozájemsiodpracovatbrigádyinap?íštírok,
je možnost i v tomto období seením trávy, úklidem okolo
rybníku a podobn,. Kdo by m,l zájem, ozv,te se a domluvte
sesnašímbrigádnickýmreferentemJakubemPazderníkem,
tel.: 74 30 9. Více informací na našich stránkách www.
rybarirozmital.cz.
ČRSMORožmitálp.T".

Týdenníkalendá?skresbamiMiroslavaHáska
dostanouzdarmaobyvateléRožmitálu
podT?emšínemap?íslušnýchosad.
KaždádomácnostsimGževyzvednout
jedenkalendá?.

Devadesáticentimetrovýúlovek
Krásný úlovek se povedl Kubovi
Hofmanovizrybá?skéhokroužku
Rožmitál pod T?emšínem. Byl to
amur m,?ící 90 centimetrG a vá
žícízhrubaosmkilogramG.Ulovil
ho na soukromém revíru Dobrá
Voda, samoz?ejm, za asistence
tátyLuboše.Kubovimocgratulujeme.
AlešHaluska

D,tizrybá?skéhokroužkubyly
úsp,šnénazávodechvB?eznici
Jsme hrdí na naše d,ti z rybá?ského kroužku ČRS MO Rož
mitálpodT?emšínem,kteréseúastnilykv,
26. tnapodvede nímzkušenérybá?kyajednéznašichvedoucíchrybá?ského
kroužku Marušky Šourkové d,tských rybá?ských závodG v
B?eznici. Celkem sout,žilo 36 d,tí ve dvou poloasech. Naše
d,ti obsadily 1. 9. a 5. místo, což je super. D,kujeme za
skv,lou reprezentaci našeho kroužku a gratulujeme k- umís
t,ní.
AlešHaluska,vedoucíkroužku

Rybá?isestarajíop?íroduisvé
chrán,néchovnépotoky

Rybá?i Rožmitál pod T?emšínem nejen
loví, ale starají se i o p?írodu a své chrá
n,né chovné potoky na území Rožmitál ska.St?edoeskýúzemnísvaznašímístní
organizaci dodal 50 miminek plGdku
pstruha obecného – potoního, který byl
do našich potokG vysazen hospodá?skou
skupinounašímístníorganizaceizaasis
tencen,kterýchd,tíznašehorybá?ského
kroužku.P?evážn,do?íkyVlavy,kterápramenínadHut,
mipodT?emšínem.
AlešHaluska

Kalendá?ebudouvydávatpracovníci
M,stskéhokulturníhost?ediskaRožmitál
podT?emšínemvkancelá?inaadrese
Nám,stí6(bývalápobokaČeskéspo?itelny)

od1.srpnado30.zá?í2018
vpond,líavest?eduod8do17hodin
avostatníchpracovníchdnechod8do14hodin.

P?izahradníslavnostibylo
otev?enozrekonstruovanéh?išt,

Vrožmitálskézákladníškolesekonalavpátekervna
2.
zahradní slavnost, kterou uspo?ádal Klub rodiG a p?átel
ZákladníškolyJakubaJanaRyby.Letošníroníkslavnos
tistradin,bohatýmapestrýmprogramembylobohacen
o slavnostní otev?ení zrekonstruovaného víceúelového
h?išt,Do
. jehorekonstrukceinvestovalom,stotém,?p,t
milionGkorun.Meziosobnostmiasportovci,kte?íseakce
zúastnili,nechyb,laanihokejoválegendaLadislavŠmíd.
Snímek h?išt, zachyceného dronem mGžete vid,t na po
slední stran,. K zahradní slavnosti se vrátíme v p?íštím
vydáníT?emšínskýchlistG.Foto:FrantišekŽán
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Centrumceloživotníhovzd,lávánísknihovnoumanželGTomanových
Červencovéasrpnovéakceprove?ejnost

UPOZORNNÍ

nebozachránitrytí?e.
Oprázdnináchbudekaždépond,lí
O letních prázdninách (ervenec – srv,do ast?eduprobíhatvodd,leníprod,ti q Mozeku,ot?esse Literární,
pen) bude omezen provoz knihovny.
mostní,pohádkovéadalšítradinísouprázdninový program. Každý si vybe
Ob, odd,lení budou otev?ena pouze v
re,cohonejvícbaví.Kdispozicibudou t,že jsou jako vždy po celé prázdniny pond,lí a ve st?edu od 9 do 12 a od 13
stolníhry-Huránahouby,Cestujeme p?ipraveny v odd,lení pro d,ti. P?ijte do17hodin.Odd,leníprodosp,léješt,
si zasout,žit, p?ípadn, i n,co vyhrát.
po hradech a zámcích, P?íroda v kost ivsobotuod9do12hodin.
ce,Sv,tvkostceapod.Kdobudechtít, Sout,že koní 31. srpna. Vyhlášení ví
t,zGprob,hnezaátkemzá?í.
mGže zkusit rGzné k?ížovky, kvízy, há
Letníburzanabídne
danky, vtipné rébusy, slovní h?íky a
Výstavy
hlavolamy. Nebo si zahrát s kamarády
vervencispoustuknih
zábavnéhry,jakojsouPiškvorky,Lod,
q CelýervenecasrpenbudeprobíhatTaké letos pro vás rožmi
neboŠibenice.Prod,ti,kterémajírády výstava knih „Doporuujeme, p?et,te
tálská
knihovna
p?ipravila
dobrodružství, jsou p?ipraveny hry - si“ a „Červencová a Srpnová výroí“.
Zachra8terytí?ekráleArtuše,Veškole Návšt,vníci knihovny si budou moci oblíbenou burzu knih, kte
rá je otev?ena od 1. do 31.
straší,Vmocikouzel,Odhalenízloinu,
prohlédnoutavypGjitsizajímavé- kni
ervence. Nabídneme vám
10 zážitkG v cirkuse, 10 tajemství v
hy osobností, které mají v ervenci aspoustu knížek, které jsme
knihovn, apod. Prost?ednictvím knihyv srpnu výroí nebo knihy, které byly
již z naší knihovny vy?adili,
mGžete odhalit zloin, vy?ešit záhadu ocen,ny.
kterémámevícekrátnebonámbylyda q

q

q

q

roványadofondusejižnehodí.P?itroše
Virtuálníuniverzitat?etíhov,ku
st,
ˇ stízdet?ebanajdeteknihu,kterouj

dlouho sháníte, objevíte knížku, kterou
Stávající studenty a všechny další záetapám.První p?ednáška
bude
10. 4.
byste cht,li vlastnit nebo si najdete
2018(tvrtek).
jemcebychomrádipozvalinanovép?edtak n,co k p?etení. Najít mGžete kníž náškypodzimníhokurzuChcete2018.
Druhé téma se bude v,novat zajímaky staré, opot?ebované, které ale dosud
li se dovídat n,co nového v p?íjemném vému oboru – D,jiny od,vní kultury
neztratily své kouzlo nebo také knihy
prost?edí knihovny, v kolektivu svých
II. – ve druhé ásti historických návra
ve skv,lém stavu, romány, detektivky,
vrstevníkG,bezdalekéhodojížd,níabez tG k poátkGm od,vní kultury se ocitánaunou literaturu, d,tské knížky a
me v období po Bílé ho?e, kdy Evropu
tisícových poplatkG, neváhejte a p?ij
te. P?ihlásit se mohou i zájemci, kte?ídecimují hrGzy t?icetileté války,- abymnoho dalšího. Za dobrovolný p?ísp, chom byli následn, osln,ni nádherou vekneboizadarmosimGžeteodnést,co
doposud žádné p?edchozí témata neabvás zaujme. P?ijte se podívat, myslím,
solvovali. Zájemci o studium si mohou
dvora krále Slunce, Ludvíka XIV. První
že každá kniha si svGj okruh tená?G
vyzvednout p?ihlášky v otevírací dob, p?ednáškabude1.028(tvrtek)
najde.
PetrJarosil
P?ednášky probíhají 1x za 14 dní, a
infocentra.Jemožnésep?ihlásitnajed
notémanebonaob,zárove8.Univerzi to vždy ve tvrtek od 10 do 12 hodin.
tabudedálepokraovatdalšímitématy, Cena kurzu je 320 K. Místem konání
ježsivybereznabídkystudující.
je CCV s knihovnou manželG TomanoToto studium je ureno všem osobám výchvRožmitálep.T?.Jedensemestrje
• které pobírají dGchod, aE starobnísložen ze šesti p?ednášek. Po ukonení
Rožmitálská knihovna pro tená?e p?ineboinvalidní
semestrukaždýúastníkobdržíPam,t pravilanovýon-linekatalogdokumentG.
ní list. Pokud úastník ukoní všech Na našich internetových stránkách ho
• posluchaGm kategorie 50+, kte?í v,
kov, nemají nárok na starobní dGchod šest semestrG, zúastní se promoce na najdete na stejném míst, jako pGvodní.
ajsoujiždovýukyzapsánimohou
bez
Zem,d,lské univerzit, v Praze a získá
Rozdílpoznátenaprvnípohled.Knížky,
Osv,deníoabsolutoriu.
p?erušení dostudovat zahájený cyklus
asopisyadalšídokumentyvetn,spo dopromoce(6kurzG).
Neváhejteap?ipojtesekestovkám
- ak
leenských her, které v naší knihovn,
tivníchseniorG–studentGvcelérepub
Prvnítémapodnázvem Českéd,jiny
máme, mGžete vyhledávat v moderním
ajejichsouvislosti
–volné
II.
pokraolice.Veškerédalšíinformaceap?ihlášky prost?edí, snadno zjistíte, jestli jso
vám rádi poskytneme na tel.: 318 60
váníkurzuČeskéd,jinyajejichsouvis
dispozici nebo vypGjené, a p?etené
HanaP"evrátilová mGžete hodnotit. Doufám, že se vám v
losti I., v,nující se dalším historickým 08avinfocentru.

Knihovnamánový
on-linekatalogknih

novém prost?edí bude dob?e pracovat, i
když hlavní je, aby se vám líbily naše
knížky.
PetrJarosil
StudentiVirtuálníuniverzitybyli
- na
Jaderné
vý
elektrárny Temelín s inter
let,. Jejich první zastávkou se stal
lo
aktivní expozicí v n,kolika sálech. Na
vecký zámek Ohrada, který stojí blízko zpátení cest, jsme se krátce zastavili
Munického rybníka. Od poloviny 19.
na unikátním h?bitov, v Albrechticích
P"ehlednovineknaleznetena
století dodnes je zde umíst,no Muzeumnad Vltavou, kde h?bitovní ze tvo?í 85
http:/icentrum.tremsinsko.cz/
lesnictví, myslivosti a rybá?ství. Mezi
kapliek zdobených lidovými malbami
knihovna/knizni-novinky/
unikátními exponáty najdete nap?íklad
a veršovanými epitafy o pozGstalých a
jelenítrofejsparožímšestadvacateráka,
jejichdrahýchzesnulých.Rádabychza
Odd,leníprodosp,lé:
který byl uloven roku 1730. Souástí
všechny úastníky pod,kovala m,stu
Green,J.:Jednaželvazadruhou
zámkujemenšízoologickázahrada,za Rožmitál p. T?., jmenovit, panu starosBoukal,T.:H?bitovnev,st
ložená již v roce 193. Druhým místem
toviIng.JosefuVondráškovizazajišt,ní Ková?ová, K.: Jak se žije padesátkám
našeho výletu za poznáním byl rene dopravy a panu Miroslavu Ma?íkovi za anebarod,jniceneupalovat!
sanní zámeek Vysoký Hrádek, který
trp,livost a p?íjemnou cestu. Snímek z
Odd,leníprod,ti:
se nachází v areálu Jaderné elektrárnyvýletu najdete na p?edposlední barevné
Temelín a je zde umíst,no Infocentrum stran,.
HanaP"evrátilováFišerová,I.:Druhéhousle
Tuháek,M.:BertaaJanhledajíkešky
Informaceoprovoznídob,akontaktyzískátenawww.tremsinsko.cz
Bussell,D.Malá
:
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StudentiVU3Vsevydalivýlet

Knižnínovinky

12

T?emšínskélisty-ervenec2018
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Ohlédnutízauplynulýmškolnímrokem2017/8

V pátek 29. ervna jsme slavnostn, za ekotýmu s p. uitelem Mat,jkou – ko sout,ži Hasiského záchranného sboru
konili školní rok 2017/8. Zárove8
ordinátoremEVVO–slavnostn,p?evzaliSt?edoeského kraje. Radost nám ud,
jsmeukonilidvouletýprojektoperaní
jižpotvrtétitulEkoškolavSenátu
- Par
lali letos žáci v matematických sout,
hoprogramuVzd,láváníprokonkuren lamentuČeskérepubliky.
žích.Obsadilijsme1.a3.místovokre
ceschopnostsnázvemKvalitnívýukap?i Poprvé jsme letos za?adili do výuky
se v Matematickém klokanovi (Ladislav
spolenémvzd,lávání.Vrámciprojektu
aktivitu nazvanou „Dny pro záchranuLittaLukášJeníekz3.A)a3.místov
se uitelé zúast8ovali školení zejménaživota“, kterou absolvovali pod vedením
okresevPythagoriád,(JakubVan,kz5.
napodporuinkluzivníhovzd,lávání,p?i profesionálníchzáchraná?Gzevzd,lávaB). V okresním kole zem,pisné olympi vzájemnéspolupráciatandemovévýuce císpolenostiZdravotnícis.r.o.všichniády jsme získali 3. místo (Martin Havel
si vym,8ovali své zkušenosti, zavád,li žácinašíškoly.B,hemprogramuošet?o
B)
7. Ve
. sportuseonejv,tšíp?ekvapení
do výuky nové metody a prvky, nap?.
valirGznáporan,ní,zastavovalitepenné
postarala Karin Posová, která se stala
ástenouvýukun,kterýchp?edm,tGv
krvácení, provád,li nácvik neodkladnép?ebornicí okresu v p?espolním b,hu,
anglitin,.
resuscitace, uili se protišoková- opat
starší d,vata obsadila 2. místo ve fot
Žáci mohli po celé dva roky navšt, ?ení a komunikovali se simulovaným balovémturnaji.
vovat tená?ské kluby, kluby logiky a dispeinkem záchranné služby. Nechy Pochvalu si zaslouží všichni za zapo
deskových her a douování. Tyto aktib,la ani bezpenost a prevence úrazG. jení do humanitárních akcí. Pravideln,
vity pomohly zejména žákGm ohrože Protože si uv,domujeme, jak dGležité je
podporujeme Hnutí na vlastních nohou
ným školním neúsp,chem. Zapojení do
pro naše d,ti si tyto dovednosti osvojit,
(Stonožka), Kv,tinový den a nadaní
projektubylovelkýmp?ínosemkezkva
rozhodli jsme se „Dny pro záchranu žifondDobrýand,l.
litn,ní výuky zejména žákG s pot?ebou
vota“absolvovatkaždýrok.Zd,tísetak Jsme si v,domi, že díky vst?ícnému
podpGrnýchopat?ení.
v prGb,hu devítileté školní docházky postoji m,sta - z?izovatele školy, máme
Celýškolnírokjsmesep?ipravovalina
stanoumladízáchraná?i,kte?ísibudou výborné podmínky pro výuku. Škola je
obhájení mezinárodního titulu Ekoš- ko um,tvp?ípad,pot?ebyvždyporadit.
udržovaná, bez prodlev jsou provád,ny
la. Ekologické aktivity jsou pro nás
- sa B,hem celého roku p?ipravovali ui
všechnypot?ebnéopravy,vervnubylo
moz?ejmostíužodroku201,kdyjsme
telé pro žáky zem,pisné, literární, p?í slavnostn, otev?eno zrekonstruovan
titul získali poprvé. Staráme se o škol
rodov,dné a d,jepisné exkurze, školy v h?išt, s um,lým povrchem. Jsme rádi,
ní naunou zahradu, šet?íme energie p?írod,,lyža?skývýcvikovýkurz,výlety,
že škola pat?í mezi priority m,sta a za
a vodu, t?ídíme odpad, sbíráme hliník,
besedy, návšt,vy divadelních a filmo tentop?ístupd,kujeme.
víka od pet-lahví, papír. Hlavní zásluvých p?edstavení. Letos se uskutenilDále bych cht,la pod,kovat za spoluhu na ekologickém provozu školy mají jazykov,-vzd,lávacípobytvAngliisjazypráci školské rad,, Klubu rodiG a p?á
lenovéekotýmu,kte?ízast?ešujípln,ní kovouvýukouanávšt,vouvýznamných
tel školy, M,stskému kulturnímu st?e
úkolG vyplývajících z držení titulu Eko
památek. Velmi p,kné po?ady pro nás
disku,Centruceloživotníhovzd,lávánís
škola. Program Ekoškola p?ináší jedi p?ipravuje zejména paní Dana Súlov
knihovnou manželG Tomanových, Pod nenou p?íležitost, jak umožnit žákGm cová z Knihovny manželG Tomanových,
brdskémumuzeu,TJSpartakzaspolu ve škole ?ešit skutené problémy a pronaši žáci rádi navšt,vují poutavé inter
prácip?isportovníchsout,žíchavedení
žít radost z výsledkG své práce. Životní aktivnívýstavyvPodbrdskémmuzeu.
kroužkG, ZUŠ J. J. Ryby, Technickým
prost?edíp?estávábýtprožákypouhým
Snažíme se zapojovat žáky do rGz službám m,sta, zam,stnancGm školní
uivem. Stává se n,ím, co se jich týká
nýchsout,ží.Nejv,tšíúsp,chymámeve
restaurace, sponzorGm, dalším spolu
a co mohou sami ovliv8ovat. Žáci zaží výtvarných a literárních sout,žích. Na pracovníkGm, rodiGm a všem ostat vají opravdovou spoluúast na chodu
p?edníchmístechjsmeseumístilivsou
ním, kte?í školu podporují. V,?íme, že
své školy a uí se zodpov,dnosti za své
t,žích Evropa ve škole, Kladenská ve vzájemnáspoluprácebudepokraovati
okolí. Audit v kv,tnu potvrdil, že úkolyverka, Pomáháme zví?atGm, Pardubic v p?íštím roce. PaedDr. Jana Bacíková,
plníme a 20. ervna si zástupci našeho
ké st?ípky, O pardubický pramínek i v
"editelkaškoly

Žácibyliop,túsp,šnívsout,ži
Opardubickýpramínek

Výtvarnéúsp,chynaZŠJ.J.Ryby

V letošním školním
rocejsmesevevýtvar
Vetvrtek24.kv,tnasevsále
nýchsout,žíchneztraJana Kašpara Pardubického
tili ani ve 2. pololetí.
kraje uskutenilo slavnostní
V Pod,bradech získal
vyhlášenívýsledkGroníku
24.
Ji?íMorávekze3.A2.
literární sout,že O pardubický
místo,BarboraŠebkopramínek.Žácizákladníchškol
vá ze 4. B 1. místo, v
a studenti nižšího a vyššího
nejstarší kategorii
vy
gymnázia letos psali texty na
hrála 1. místo Anna
téma Výlet do minulosti, které
Vošahlíková z 8. A, 3.
bylo inspirováno 10. výroím
místo Barbora Vincíková z 8. A. Zvláštní ocen,ní poroty zís
založenírepubliky.
kala ZŠ J. J. Ryby. Hasiský záchranný sbor St?edoeského
A podobn, jako v minulých
kraje v P?íbrami ocenil Františka Valentu ze 2. B 2. místem,
ronících, i letos n,které lite
BarboruSlavíkovouzeA7. místem
2.
aMatoušeJu?icuze6.
rární práce našich žákG byly
Cmístem.
3.
VeVlašimisiosobn,zástupciA6. p?evzalicenu
mezi ocen,nými. Tomáš Mareš (7. A) získal 1. místo, Sabina
z rukou starosty Vlašimi za Leporelo ?emesel. Tímto bychom
PtákováA)(6. obdrželamísto
2.
aestnéuznáníbyloud,leno
rádipod,kovalipaní?editelceJan,Bacíkové,ženámumožni MarkuČástkoviA)(8. Moc
.
amocgratulujemeadobudoucna
laseslavnostníhop?edávánízúastnitp?ímoveVlašimi.
p?ejemeenergii,spoustuinspiraceadobrýchnápadGp?i- dal Všem blahop?ejeme a d,kujeme za vzornou reprezentaci
šímliterárnímtvo?ení.
Mgr.V,raBártlová
koly.
š
ZavýtvarníkyMgr.HelenaPlacatková
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Zimníolympiádavervnu

Červnová škola v p?írod,,
Ve st?edu 20. ervna se Základní škola Jakuba Jana Ryby
již pot?etí stala souástí nejv,tšího b,žeckého dne v Českékterou rožmitálští t?eEáci
republice.Uspo?ádánímvlastníhob,žeckéhozávodujsmena trávili v rekreaním - za
sebenechalidýchnoutatmosférunejv,tšíb,žeckéakce,která?ízení nad V,šínem, se
nesla v duchu zimních
letosrozeb,hlad,
06 tíveškoláchpoceléČR.Nejrychlej
olympijských her. Letošní
šímib,žcisestaliPetrBuchtazC,
6. Ond?ejŠlaufzB
8. aOn
rok je pro všechny milov
d?ejLukešz8.B.
(zš)
níky sportu rokem olympijským, a proto se ško láci rozhodli, že spolen,
podpo?íolympijskoumyš lenku a celé olympijské
d,ní si v rámci možností
vyzkouší na vlastní kGži.
Krom, skv,lého a bohatého programu, který si d,ti skv,le
užily, nechyb,lo ani pózování p?i fotografování v p?ilbách,
dresech, zimních epicích, rukavicích, šálách a fandících re kvizitách,ikdyžp?in,mteplom,rukazoval26stup8G.
(red)

TJSpartakRožmitálpodT?emšínemsdružuješestoddílG

TJ Spartak Rožmitál, spolek sdružuje v krajské sout,ži II. t?ídy, „B“ družstvu k dosp,lým: „B“ družstvo se udrželo v
celkemšestoddílGazast?ešujezejménase poda?ilo postoupit do krajské
- sout,
okresníIII.t?íd,což
, jeprodalšívýchovu
organizovanou sportovní innost- oby
že II. t?ídy, gratuluji. Tenisté mají dv, mladých hráG dob?e. Veliké problémy
vatel našeho m,sta i širokého okolí. P?i mládežnická družstva, starších žákG a
m,lo po podzimu šestibodové, bezna poslední revizi lenské základny jsme
dorostu, která hrají pravidelnou sout,
d,jn,ž poslední „A“ družstvo. Na ja?e se
napoítalivícenežlenG.
40
Nastaros atzv.tenisovouškoliku,kdesed,tiuí stal malý zázrak a družstvo se udrželo
ti máme údržbu a provoz sportovního prvním krGkGm tohoto nelehkého, ale v krajské „I. B“ t?íd,. Za zázrakem, jak
areálu pro národní házenou ve Starém krásnéhosportu.
jsem ho nazval, však stojí hlavn, p?í
Rožmitále, fotbalového areálu vetn, O dalším oddílu, a to národní háze chodnovéhotrenéra,panaVáclavaŠle
tréninkovéhoh?išt,,tenisovýchkurtGné,
a si mGžete více p?eíst v samostat
hofera, návrat Petra Mory ze Spartaku
sekáníareálukoupališt,.
ném p?ísp,vku. P?esto bych vyzdvihl,
P?íbramapotomjižprácenatrénincích
Nejmenším oddílem je oddíl turistic
žeiházenká?isibrigádn,upravujísvGj a v zápasech. Podobn, jako u házenká ký, který perfektn, organizuje a zabez
krásný sportovní stánek, který ve Sta
?G vyšší sout,ž Rožmitálu sluší, máme
peuje tradiní pochody a stará se o rémRožmitálevyrostl.Mimonadšených
na to výborné zázemí a hlavn, desítky
údržbu znaení. Dalším oddílem je tzv.
funkcioná?GatrenérGmGžeitentoare
klukG mohou vid,t své vzory, protože v
sport pro všechny, známý spíše pod
ál být p?íinou takového zájmu o tento tétosout,žisejižhrajedobrýfotbal.
názvem ZRTV /zdravotní a rekreaní
sport mezi d,tmi. MGže to být i to, že
P?edstavil jsem v krátkosti všechny
t,lesná výchova/. Tento oddíl sdružuje seházenká?ipolo8skémpostupudoII.
oddíly, které naše t,lovýchovná jed
v souasné dob, výhradn, ženy, které
ligy v této sout,ži udrželi a d,ti mohou nota sdružuje, a zvu všechny zájemce
si chodí pravideln, zacviit a udržovat
na vlastní oi sledovat své vzory, které
mezi nás. AE již jako aktivní sportovce
svoji fyzickou kondici do t,locviny- zá by m,ly postupn, nahradit. Jen práce
nebo jako diváky. V záv,ru chci pod, kladní školy. Tyto oddíly cílen, nepras mládeží zajistí, aby se tento tradiníkovat M,stu Rožmitál p. T?. za to, že
cují s mládeží. Jinak je tomu u oddílG rožmitálský sport nejen udržel na své
je dlouhodob, v našem m,st, sport
dalších,kterésemládeživ,nujíahrajíi vysokéúrovnianaopaksedálerozvíjel,
podporován nejen finanním p?ísp,v organizovanésout,že.Nejmenšímznich
pro nap?íklad ne za pár let o družstvo kem, ale i péí o sportovišt, a jejich
je oddíl stolního tenisu, který v letoš
žen?ní
rekonstrukce. A protože je konec
- se
sezón, zaznamenal úsp,ch a jehož „A“
Toto krédo jsme si již v roce 206
zóny 2017/8, d,kuji touto formou
mužstvo postoupilo do krajské II. t?ídy.stanovili u našeho nejv,tšího oddílu,
všem hráGm a funkcioná?Gm, kte?í v
Družstva„B“a„C“hrajíokresnísout,že, oddílu kopané. Postupn, jsme obsadili
uplynulé sezón, pracovali ve prosp,ch
mládežmásvGjkroužekazúast8ujese
všechnymládežnickékategorieavsezó
našeho Spartaku, zejména všem treturnajG v rámci okresu P?íbram. Oddíl n, 2018/9 bude mimo fotbalového
nérGm mládeže, protože dob?e vím, jak
tenisu se vzorn, stará o svGj areál, všepot,ru, který se uí úplným základGm
t,žká je to práce. Jménem výboru TJ
zvládápomocíbrigádatenisovékurty,i fotbalové abecedy, dalších p,t družstevslibuji,žesebudemesnažitinnost- jed
kdyžletité,jsouvevýbornémstavu.„A“ hrát pravidelné sout,že. Mládeži se v,notlivých oddílG maximáln, podporodružstvo tenistG se již n,kolik letnuje
drží samostatný p?ísp,vek, krátce tedyvat.
Mgr.PavelBártl,p"edsedaTJ
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Pomozmezachránit
rožmitálskýzámek

P?estožerožmitálštínejmladšíp?ípravká?inesout,žiliobody,
chodili na tréninky v hojném potu a s velkým nadšením a
Rožmitálský zámek je jedním z projektG, kterým se v,nuje
zápalemprohrupodvedenímtrenéraLadislavaVeleka.
Rovn,starš
ž
íp?ípravkatrénovalazevšechsil.Podvedením organizace Czech National Trust, o. p. s., zkrácen, CNT. Za trenéra Št,pána Melichara sehráli kluci i n,kolik úsp,šných jímámeseotutopamátkuvíceneždvarokyajižvminulosti
zápasG,alevtétokategoriiobodyzatímnejde.DGležitábylajsme se snažili zkontaktovat se s majiteli nemovitosti
kem tohoto roku, v reakci na otev?ený dopis poukazující na
radostzehry.
ohrožení zámku a vyzývající majitele k akcím, které by zlepNaše nejlepší mužstvo v sout,ži bylo mužstvo mladších
žákG, kte?í suverénn, ovládli celý okres a bez jediné prohryšilystavpamátky,senámpoda?ilozahájitsezástupciTrinity
obsadili první místo se skóre 16:. Sestava: Mis, Jeníek,
Coop jednání. Otev?ený dopis tehdy podepsalo více než 360
Zemek,Berka,Buchta,Vlasák,Št,rbaJ.Habada,
,
Holec,Be
lidí.
ran, Žib?id P., Zelenka, Částka, Žib?id Z. Tento skv,lý výkon
B,hemjednáníseukázalo,žesouasnýmajitelsesnažízá dosáhlipodvedenímtrenéraLadislavaVeleka.
mek prodat, a proto není p?ipraven k zásadním investiním
Další kategorií jsou starší žáci, kte?í v okresním p?eborupoinGmakvelkýmopravám.Nicmén,byldomluvenpostup,
bojovalidozáv,renéhokolatakéoprvnímísto,alenakonec
jak alespo8 napomoci ?ešení n,kterých menších problémG v
skonili na p,kném druhém míst, se skóre 57:1. Sestava:
mezidobí,nežsenajdenovýmajitel,kterýbudeinvestovatdo
Procházka, Zemek, Sýkora M., Št,rba D., Turek, Novák M.,
v,tšíchoprav.
Sladký, Tomek, Lukeš, Podlena, Varadin, Pašek, Buchta A.,
Jedním z nejdGležit,jších výsledkG jednání je ustanovení
Eisenreich, Buchta P., Vlasák, Sýkora V., Zelenka, Št,rba J.
nového správce nemovitosti, který se bude v,novat menším
TrénovalipodvedenímZde8kaVlasáka.
opravám a dohlížet na udržování po?ádku uvnit? a v okolí
Posledním mládežnickým družstvem je mužstvo dorostu, stavby.Dohodlijsmetaké,žeCNTzorganizujebrigádu,p?iníž
kterévybojovalotaképrvnímístovokreseP?íbramakluci
se dobrovolníciCNTodstra8ovatnáletyvezdivuavokolí
budou
takstalip?eborníkyseskóreSestava:
78:2.
Fait,Procházka,
stavby, istit hradní p?íkop ale i bezprost?ední okolí- památ
Holubec, Peený, Zlatohlávek, Havelka, Hudeek, Novák J.,
ky.Takéjsmeinzerovalitutoakcijakotzv.WorkingHolidays
Hajník, P?igrodský, Jindra, Lukeš, Jabulka, Melichar, Paz (pracovní dovolená) na stránkách mezinárodní organizace
derník, Št,rba D., Podlena. Tohoto skv,lého výkonu dosáhli
INTO(InternationalNationalTrustsOrganization)pro
- p?ípad
podvedenímtrenéraZde8kaVlasáka,kterýserozhodlp?ihlá
né zájemce ze zahranií, kte?í by si cht,li užít výlet do m,s sitmužstvodokrajskéhop?eboru.
tekavsrdciČechazárove8pomocinašemuzámku.Brigáda
Záv,rem bych cht,l pod,kovat p?edevším hráGm za
bylaorganizovanávednechkolemSlavnostikrálovnyJohan
skv,lé výkony, trenérGm za výborné vedení, rodiGm za
ky.
Doufáme,
e
ž
to
byla
jen
jedna
z
prvních
akcí
tohoto
druhu.
podporu a velký dík pat?í také M,stu Rožmitál pod T?em CNTtakézorganizovalovespoluprácisVŠEvPrazejednoden
šínem v ele s panem starostou Ing. Josefem Vondrášní
prGzkumný
vý
let
studentG
oboru
Arts
management
Vysoké
kem. ZafotbalovýoddílTJSpartakZden,kVlasák,sekretá"
školy ekonomické pod vedením Doc. Ji?ího Patoky, jednoho
z našich nejvýznamn,jších ekonomG zam,?ených na památ
kovou péi. Studenti na základ, získaných poznatkG budou
zpracovávat studie využitelnosti této konkrétní památ
Tak to jsme my! Házenká?i ze Starého Rožmitálu. Že je nás
možnosti kulturního rozvoje regionu. Celá situace - je sle
tolik? Nedivte se. Máme bezvadné trenéry, partu, ale hlavn,
vána a ?ešena ve spolupráci s památká?i v P?íbrami a s Ná chuEhrát.Nap?íkladvsobotu9.ervnaseunásnah?ištive
StarémRožmitálekonalturnajstaršíchp?ípravek(turnajrodním
d,tí, památkovýmústavem.Kdokolivbym,lzájemrozší?it
?adydobrovolníkGCNT,mGžesep?ihlásitnastránkáchwww.
kteréchodídoa
3. t?ídy)
4.
Byl
.
toopravdunezapomenutelný
den a to nejen proto, že náš tým tento turnaj vyhrál, a tím czechnationaltrust.org. Mgr.EvaHeyd,"editelkaCNT
obsadil celkov, 2. místo v západoeské oblasti (z celkem 15
týmG,kterésesout,žníhoroníku2017/8úastnily),ale
iproto,žekohotentosportzajímá,máhorádap?išel,takpo mohlnejensp?ípravouahladkýmprGb,hemtohototurnaje,
aleisfand,ním.Zajímát,víc?Takženárodníházenámáve
StarémRožmitálen,kolikdružstev.Staršíp?ípravku(d,ti810 let), mladší žáky (chlapci 10 - 2 let), starší žáky (chlapci
let)
15 - 2
starš
,
ížákyn,(dívkylet)
15 - 2
atýmmužG,kte?í
hrajíII.ligu.Odjaraletošníhorokutrénujíimalád,vatave
v,ku6-8let.Tímtobychcht,lapod,kovatnejend,tem,ale
všem,kte?ínámpomáhají,fandí,noprost,držísnámibasu.
Doufám,žesenámbudeda?itinadáletakhleskv,le.Sportu
zdar,otovíceházené!
(mš)

Házenká?izeStaréhoRožmitálu

OrganizaceCzechNationalTrustuspo?ádalavervnubri
gádu,p?iníždobrovolníciCNTodstra8ovalináletyvezdi vu a v okolí zámku, istili hradní p?íkop a bezprost?ední
okolípamátky.Foto:PetraMorová
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SpeciálnízákladníškolaRožmitálpodT?emšínem

Speciálníškolymajíveškolské
Úsp,chvevýtvarnésout,ži
Každým rokem vyhla soustav,nezastupitelnémísto

šuje Hasiský záchran Školní rok 2017/8 je za námi, vysv,dení rozdána a na
ný sbor St?edoeského
?ad, je krátké zhodnocení práce školy. Dovoluji si ?íci, že se
kraje se sídlem v P?í
po„divoejším“období,kdysepsaloamluviloorušeníspecibrami ve spolupráci se
álníhoškolstvíaspeciálníchškoljakotakových,situace
- zklid
spoleností ELROND,
nila. Myslím tím, že až na fanatické p?íznivce divoké inkluze
o.p.s.prožákyškolvý
p?evládánejenuodbornépedagogickéve?ejnosti,aleina
- mís
tvarnou sout,ž. Letošní
tech zodpov,dných za školství názor, že speciální školy mají
téma bylo „Hasii po své nezastupitelné místo v naší školské soustav, a je dob?e,
máhají nejen p?i požá že rodie se mohou rozhodnout, jaké form, vzd,lávání dají
rech“.Svelkouchutíse
p?ednost.Stabilizovalaseinašeškola,popoklesužákGz58
žácipustilidopráce.Na
p?ed cca 10 lety na 23 v poátku školního roku 2016/7
zaátku hodiny jsme si
poítámevnovémškolnímroce2018/9spotem30–32
museli samoz?ejm, p?ižákG.Velmim,t,ší,žesinašiškoluvybírajíirodiezevzdále
pomenout, kde všude
n,jšíchlokalit,cožsnadhovo?íonašídobrépráci.Nadruhou
jsou hasii nepostra
stranu je to velmi zavazující a vzhledem k tomu, že do školy
datelní,ažetoneníjen
p?ichází mnoho d,tí se závažn,jšími zdravotními problémy,
p?ipožárech.TakéjsmesiprohlédlirGznýobrazovýmateriál,
i pom,rn, nároné. Že se to zatím da?í, je zásluhou výbor
který pak i d,tem p?i práci pomáhal. Tém,? všechny práce
ného kolektivu, který na škole máme, díky rodiGm, kte?í se
bylyzda?ilé,aprotojsmesvelkýmnap,tímoekávalikonené
školou spolupracují a problémy se nám v drtivé v,tšin, da?í
vyhodnocení.
vždyvy?ešit,aleidíkyz?izovateli,M,stuRožmitálp.T?.které
,
Velice nás pot,šilo, že hned t?i žáci naší školy usp,li. V 5.
školství v našem m,st, podporuje a zajišEuje nám bezvadné
kategorii se na 1. míst, umístil Adrian Pešta (5. ro.), na 2.
podmínky. Zásadním problémem, který v souasné dob, ?e
míst, Denisa Blažková (9. ro.) a na 3. míst, pak Michaela
ším, je odebrání podpGrných opat?ení všem speciálním ško
Plavcová (4. ro.). Ve st?edu 20. ervna se konalo slavnostní
lám od 1. zá?í 2017, což je dle mého názoru nesystémové a
vyhodnocenínastaniciHZSvP?íbrami.Nejd?íveprob,hlaza
diskriminující! Zatím chyb,jící prost?edky zejména na asis
jímaváexkurzevprostoráchHZS,p?ikterésed,tiseznámily
tenty pedagoga dodávají všem speciálním školám p?íslušné
shasiskoutechnikouadozv,d,lyse?aduzajímavýchinfor
kraje, mnohé však ne v plné mí?e a do budoucna by se tato
mací.Potomnásledovaloslavnostnívyhlášenívít,zGap?edá
oblastm,la?ešitsystémov,!
níp,knýchcen.Vít,zGmblahop?ejeme.
Mgr.MilušePiklová
Protožezapráciškolynejlépehovo?ívlastnípráce,snažíme
sepocelýrokinformovatprost?ednictvímT?emšínskýchlistG
o n,kterých akcích a d,ní ve škole. Bude tomu tak i v tomto
vydání, kde se více dotete o našem týdenním pobytu. V po
D,kujifirm,ByznysSoftwares.r.o.se
, sídlemŽižkova708,
sledním týdnu školy nás ješt, mimo slavnostního zakonení
P?íbram II, 261 0 a rodin, Walterov,, kte?í nám poskytli
školního roku eká projektový den na téma Osobnostní- vý
dar v celkové výši 50 ,- K, díky kterému jsme mohli
chova,cvienívp?írod,asportovníden.
D,kujizapozornostap?ejikrásnéprožitíletníchdnGa
- vy za velmi výhodných podmínek uspo?ádat výjezdový pobyt
žákGškoly.
Mgr. Pavel Bártl
da?enoudovolenou.
Mgr.PavelBártl,"editelškoly

Pod,kovánízafinannídar

SpeciálníZŠRožmitálp.T?.poznávalaŠumavu
Šumav,Ve
. st?edujsmepochodovalina poznávali a upev8ovali si svoje pozitiv
Každýroksesnažímesnašimižákystrá
ní stránky, byli vedeni k samostatnosti
vit n,kolik dní v p?írodním prost?edí, a Modravu. Zde jsme se zastavili a pose
d,li u soutoku dvou potokG, ze kterých a ke zvládání rGzných obtížných situa proto na základ, vypracování projektu
vzniká?ekaVydra.Pakjsmevšichnido cí. Souástí pobytu byla také podpora
žádáme Krajský ú?ad St?edoeského
šlikmístu,kteréjeurenéjakonouzovézdravého životního stylu a p?edcházení
krajeodotacizFonduvzd,lávání,spor
tu, volného asu a primární prevence. nocovišt,. Odpoledne pat?ilo sout,žím rizikovému chování. Seznamovali se s
a hrám, veer se zpívalo a opékaly se
bezpenýmchovánímvp?írod,arGzný
V tomto roce bohužel naší žádosti nevu?ty. Ve tvrtek jsme se op,t vydali namiriziky.P,tdníuteklojakovoda,mnovyhov,lad,tiužsesmi?ovalysfaktem,
Kvildu, a to do návšt,vnického centra, hýmsenecht,loanidomG.Pron,které
želetossenikamnepojede.Dostalijsme
kde jsme m,li objednáno krmení rysG. to bylo první dobrodružství bez rodiG,
aleneekan,sponzorskýdar.Firma,ve
kterépracujetatínekjednénašížákyn,, Po besed, s pracovníkem centra jsme první usínání bez maminky, první delší
nám slíbila tento pobyt zaplatit. Anise
sinaob,dvali a chystali se na pom,- r vycházkyaprvnízpíváníuohýnku.
dlouhý návrat. Zaalo však pršet a
Jsme rádi, že t,chto p,t dní prob,hlo
neumítep?edstavitturadostvšechd,n,tí.
vpohod,aklidu.Zatopat?ípod,kování
Stailo jen už domluvit místo pobytu.za n,jakou dobu se objevilo i krupobití.
nejend,tem,kterédodržovalydohodnu
Vyhrál to horský hotel Hájenka, kterýP?ekalijsmehonakrajilesa,alevzhle
dem k zatažené obloze, sílícímu dešti a tápravidla,alehlavn,uitelGm,kte?íse
je situován v krásném prost?edí Šuma
h?ímání jsme rad,ji zvolili tu nejkratš
d,tem
í
po tyto dny maximáln, v,nova vy, v nejvýše položené šumavské osad,
li. Zvláštní pod,kování pat?í personálu
Filipov, Huti mezi obcemi Modravou a cestudohotelu,kteráitakbyladlouhá
asi 7 km. Musím ?íci, že všechny d,ti
hoteluHájenkavelespaní?editelkou.
Kvildou. V pond,lí 28. kv,tna jsme vy
V tomto luxusním prost?edí jsme m,li
razili na místo urení. Po ubytování a tutozát,žovousituacizvládly,ap?esto
že jsme p?išli unavení a mok?í, veerní
nejen p?íznivou cenu za všechny služob,d, nás ješt, autobus zavezl do ná by, ale i to, co každý pobyt zp?íjemní všt,vnického centra Srní. Zde jsme sidiskotékaneodpadla.
vst?ícnost, ochota, tolerance a výborná
prošli takzvanou vlí stezku. Další den B,hemt,chtodnGsitakéžáciprocviovali
vhodné zpGsoby komunikace v kuchyn,. Touto cestou ješt, jednou d,jsme navštívili infocentrum na Kvild,
,
kujeme!
Mgr.MilušePiklová
kde nám promítli zajímavý dokument o kolektivu, uili se vzájemné spolupráci,
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SLOVÍČKOKNZE
Peklozato,ženev,?ím?

Festival Jakuba Jana Ryby 2018 Rožmi
tál pod T?emšínem se koná pod záštitou:
StarostyM,staRožmitálupodT?emšínem
Ing. Josefa Vondráška, kardinála Domi nika Duky a Arcibiskupství pražského a
hejtmankySt?edoeskéhokrajeIng.Jaro
slavyPokornéJermanové

Mnozídnesnemajípojemok?esEanskéví?e,apokudsimyslí,
že mají, jedná se v,tšinou o p?edsudky. Jeden lov,k napsal
tuto otázku na webu www.vira.cz: „Vážení, mám nutkání se
vyjád?it a zeptat. Častokrát se setkávám s názorem v,?ících
(hlavn, v USA), že nev,?ící budou ztrestáni, protože nev,?í a
15.-20ervence2018,
tudíž vedou špatný život. Chci se zeptat, je-li toto i stanovis
kemv,?ícíchacírkvesaméivEvrop,Pakliž
.
eano,jakjen,co
RožmitálpodT?emšínem
takového vGbec možné? Sám jsem nev,?ící (dosud nemám
interpretaníkurzyvoborechhranaflétnu,hra
jasnovtom,jestliateistaneboagnostik,tovšaknenídGležité)
na
varhany,hranahousle,interpretacesborového
asnažímsežítconejlepšíživot.Snažímsevzd,lávatseapak chrámovéhozp,vu
ližem,oton,kdopožádá,velicerádp?edámvzd,láníjiným.
Kdyžtojde,pomGžu,aEužcizímuneboznámému,ad,lámto
15.7-p?íjezd,ubytovánívPenzionuPanskýdGmod14:0
rád.Myslímsi,žemédobréskutkyrozhodn,p?edítyšpatné,
16.7-03:interaktivníp?ednáškaoživot,
ale podle nich (možná i Vás?) bych m,l být po smrti nav,ky
adíleJakubaJanaRybyvmodrémsalonkuZUŠ
muen jen proto, že nemám stejný názor? Tomu jednoduše
16.7-58:0výukadleharmonogramulektorG
ˇstíp?ihledánípravdy.“
nerozumím.Zdravímap?ejihodn,st,
17.-04:+538výukadle
Odpov,:„Váženýpane,dovolte,abychVámodpov,d,lvn,
harmonogramulektorG
kolikabodech:
18.7-04:+53výukadle
1) P?i konfrontaci s rGznými názory je t?eba rozlišovat, kdo harmonogramulektorG
je vyslovuje. Pojem „v,?ící“ je na tomto míst, zcela vágní a 19.7-02:3generálnízkouška
ne?íká nic o konfesní p?íslušnosti. Postoje n,kterých „v,
- ?í 19.7-:30KoncertúastníkGalektorG,Farníkostel
cích“(tedyk?esEanGnejrGzn,jšíchvyznání,vetn,katolíkG)v
Povýšenísv.K?íževeStarémRožmitále
USA nemusí mít s oficiálními postoji katolické církve mnoho 20.7-odjezddo12hodin
spoleného.PokudVászajímáoficiálnípostojkatolickécírkve
LektorTomášK?ovina-interaktivníp?ednáškaoživot,
k ateismu, je vhodné nahlédnout do dokumentG II. vatikán
adíleJakubaJanaRyby
skéhokoncilu,konkrétn,dokonstituceGaudiumetspes,l.
Kurzyinterpretacehrynaflétnu–lektorJaroslavPelikán
19-2.
Kurzyinterpretacehrynavarhany–lektorJi?ina
Snaha
2)
nek?esEanGžítsprávn,podlesvéhosv,domíjecírkví
MarešováDvo?áková
cen,na: „V,rnost sv,domí spojuje k?esEany s ostatními lidmi
Kurzy
interpretace
hrynahousle-lektorMilanAl-Ashhab
p?i hledání pravdy a p?i pravdivém ?ešení mnoha mravních
Kurzyinterpretacesborovéhochrámovéhozp,vu
problémG,kterévyvstávajívživot,jednotlivcGavespoleen
–lektorJakubHrubý
skémsoužití.“-l.16.citovanékonstituce.
3) Že budete „po smrti nav,ky muen“ kvGli odlišnému ná
Úastnickýpoplatek:3.50,-Kvetn,ubytování
zoru, to si snad nemyslí ani fundamentalistické k?esEanské
asnídan,.P?ihláškysuvedenímjména,datanarození,
skupiny. Jako ateistu nebo agnostika by Vás ovšem Váš po adresytrvaléhobydlišt,aoboru,prosím,zasílejte
smrtný úd,l nemusel trápit.. :) P?eji Vám mnoho úsp,chG
naemailovouadresuskanka@seznam.cznejpozd,ji
p?isnazežítconejlepšíživot“.Noaktomup?ánísep?ipojuji
do25.ervna2018.Zm,navyhrazena.
a p?eji všem tená?Gm agnostikGm kvalitní posmrtný život,
MgA.ŠimonKa8ka,?editelFestivaluJ.J.Ryby.
tedy pokud v n,j alespo8 skryt, doufají. Protože, co kdyby..
Cenavstupenekna16.7208a19.7208iní10,-K
Že?
Pater Petr
plnévstupné;50,-Kstudenti,senio?iadržiteléprGkazG
Pozvánky:
ZTP/P.Vstupenkyjemožnézakoupitvmíst,akcevždy
30minutp?edjejímzaátkem.Vstupenkyjemožné
Pátek 29. 6
Slavnost apoštolG Petra a Pavla – v 18:0 mše
rezervovatvM,stskémkulturnímst?edisku
svatá s d,tmi ve farním kostele Povýšení sv. K?íže ve Starém
vRožmitálepodT?emšínemnatel.:318659
Rožmitálu na pod,kování za školní rok a za prázdniny, poté
táboráknafarnízahrad,
Generálnípartner:Arcibiskupstvípražské
Ned,le1.7
v1:5SlavnostpatronGfarnosti,apoštolGPe Hlavnípartner:M,stoRožmitálpodT?emšínem
traaPavlavB,licích
Partne?i:NibiruPublishers,SpolenostJakubaJana
Pátek7. 6
obecníslavnostikvýroíVranovic–žehnáníopra
Ryby,Základníum,leckáškolaJakubaJanaRyby
venékaple(12:0)
Rožmitálp.T?.,!ímskokatolickáfarnostStarýRožmitál
Ned,le8.7
v10:poutnímšesv.kpoct,patronafarnosti
Mediálnípartner:T?emšínskélisty
sv.ProkopaveHvožanech
Po?adatel:AnthoneaMusicas.r.o,um,leckáagentura

PozvánkanaTribianyCup
Zveme vás na 6. roník nohej balovéhoturnajedvojicTribiany
Cup,kterýsekonávsobotu25.
srpna od 9 hodin. Oberstvení,
doprovodný program a hezké
poasí zajišt,no. P?ijte si zahrát nebo fandit. Jste srden,
zváni. Registrace: Válek – 76
389654,Liška–60792.
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VZalánechsejelmotokros

T?etí závod seriálu Šumavský Amatér Cup 2018 se
jel 9. ervna v Zalánech za
úmornéhovedra,kdypanovalo31°Cvestínu.P?estose
„Voláme vás, kamarádi, m,li jsme se všichni rádi. Ve ško
námpoda?ilodržetprašnost
lice naší milé strávili jsme krásné chvíle. Ach, ten as taknauzd,Prost,
.
jsmedotrarychle letí, už jsme vážn, velké d,ti.“ Jarní m,síce jsme si v
t, lili nep?etržit, vodu.- Sa
mate?ské škole dostaten, užili. Nabídka kulturních a- spomoz?ejm,tobylozasešpat leenských akcí byla rozmanitá a v d,tech zanechala nejenn,, protože ti, kte?í neumí
spoustuzážitkG,aleipoznatkG.
namokru,padaliabylišpi Odzaátkukv,tnazaalap?ípravanasvátekmaminekvý naví.Podlemnelepšíšpina robou dárkG a malováním srdíek, nacviováním básniek a
vý než zabitý. Kdybychom
tanekG.Sevším,cosed,tinauilyap?ipravily,sepochlubi traE neprolévali, nebylo by
lymaminkámababikámnabesídcekeDnimatek.Vm,síci
vid,t. Prost, v Zalánech se
kv,tnuop,tprob,hlofotografování.
jelmotokrossevším,cokn,mupat?íatraEbylaprovšechny
Oslava Dne d,tí byla rozmanitá. Čtvrtá a pátá t?ída p?ijala stejná. Úast 167 jezdcG je na Zalány a vzhledem k poasí
pozvání do Martinic, ostatní d,ti se vydaly za hledáním po
skv,lá.DivákGp?išlokolemt?ístovek.Pod,kovánípat?ívšem
kladu.
jezdcGm,po?adatelGm,sponzorGmaplatícímdivákGm.Kom
Školnívýletyseop,tvyda?ily.N,kterét?ídynavštívilyZOO pletnívýsledkynajdetenanašemwebuwww.amkzalany.cz.
vPlzni,ostatníbaroknízámeekvChanovicích,kdesevysta
Umíst,nízalánskýchjezdcG:
vujístarálidová?emeslazPošumavíavystoupilynarozhled
AMA250:
ŠtolbaLud,k2.místo,JuraMilan4.místo,
nu,kterásevblízkostinachází.
Poho?skýLuboš8.místo,ZíbJirka1.místo,
Dneervna
19.
náspaní?editelkazezákladníškolypozvala
BrettlMartin1.místo,BibenMichal25.místo.
do1.t?ídy.P?edškolníd,tisivyzkoušelysezenívlavici,psa Veterán40: P?ibylMichal9.místo,BucharJaroslav
ní na tabuli, prohlédly si uebnice a sešity. Dne 28. jsme v
10.místo,NovákMartin17.místo,BlažekJi?í18.místo,
mate?skémcentruRozmarýnekzhlédlidivadelníp?edstavení.
Vo?íšekJan24.místo.
Zahradní slavnost k ukonení školního roku byla zahájena
Veterán50: LeitermannKarel5.místo
dopolednímprogramempohádkovéhodivadla!imbabaaod
ČZ49:
BrettlMartin5.místo
polednímprogramemspojenýmsrozlouenímsp?edškoláky.
Z
Č
:
0
6
RGžikaJaroslav3.místo
Napamátkunamate?skouškoluobdrželiknihy,pam,tnílisty a medaile. D,kujeme rodiGm za p?ipravené pohošt,ní na
slavnost.
B,hem prázdnin bude mate?ská škola zav?ena od 16. er
vencedosrpna.
5.
P?ejemed,temirodiGmkrásnéprázdniny
plnépohodyasluníka.
Bc.JitkaRomová,"editelkaMŠ

D,tivrožmitálskémate?skéškole
p?edprázdninaminezahálely

D,tskýdennarybníkuJez
prolenyrybá?skéhokroužku

V sobotu 26. kv,tna uspo?ádala skupina místních rybá?G
„Mokrý banditi“ d,tský den. Akce prob,hla na rybníku Jez a
bylaurenaprod,tizrybá?skéhokroužkuČRSMORožmitál
pod T?emšínem. Ráno za krásného poasí se sešlo u vody
V sobotu 16. ervna jsme
celkem 26 d,tí, které celé dopoledne sout,žily nejprve v- ry
sevranníchhodináchzabá?skémzávod,apotévdopl8kovýchhrách.
ali p?ipravovat na naši
Po skonení závodG ekalo na d,ti p?ekvapení v podob,
noní sout,ž, která se
ukázky mistra v plavané pana Dušana Hýbnera, který d, koná na louce pod hájovtem p?edvedl vše z této rybolovné techniky. Kolem 14. hodinou. Tentýž den se naše
nyp?išlona?aduvyhlášenívýsledkG.Prokaždéhozávodníka
družstvo mužG vydalo na
bylyp?ipravenymedaileahodnotnéceny.Prvnímístoobsadil
Memoriál
zasloužilých
Adam Nass, na 2. míst, skonil Tomáš Kropáek a 3. místo
lenG do Bohutína, odkud si op,t p?ivezlo putovní pohár. Po návratu z BohutínasizasloužilPavelMetlika.Nazáv,rbychomcht,lipod,kovat
všem, kte?í p?išli a užili si s námi krásný den u vody. Velké
jsme pokraovali v p?íprav, noní sout,že. Za velmi p,kné ho poasí se jí zúastnilo 14 družstev, z toho sedm družstev pod,kování pat?í Dušanu Hýbnerovi za ukázku, z které d,ti
odcházelynadšené.
žen. Kolem 2. hodiny, za úplné tmy zaaly požární útoky.
Mokrý banditi mnohokrát d,kují všem sponzorGm za pod V kategorii žen se na 1. míst, umístilo družstvo SDH Sta poru:Rybá?sképot?ebyGrundikP?íbram,Odvozd?eva–Sta rý Rožmitál (31,0) 2. místo obsadily ženy Rožmitál p. T?.
nislavKrejík,Rybá?sképot?ebyuHABAKUKA,Maso–uzeni
a
(3,48) místo
3.
Voltušmísto
4.(3,71)
siodvezlaHlubyn,
nyZeman,Domácípot?ebyNesnídal,ZlatnictvíZitaaMartin
(5,68) . místo B?eznice (60,24) . místo SDH Volenice (N)
Novákovi,Revel,Sv,tkrmiv–Ji?inaBenadiková,rybá?iBOG a 7. místo SDH Láz (N). V mužské kategorii vyhrálo družstvo
MOR, Luboš Sýkora, Milan Málek ml., Jarda Peený, Pavel
SDH T?ebsko (24,5) . místo SDH Voltuš (24,53) . místo
Metlika, Martin Zrno, Lukáš a Martina Procházkovi, Vítek
SDHVolenicemísto
4. (28,)
SDHB?eznicemísto
5. (29,68)
Kalina, Jan Charvát, Josef Charvát, Ond?ej Melichar, Radka
SDH Rožmitál p. T?. (31,2) 6. místo SDH P8ovice (60,1) a
Burešová,Ond?ejŠterba,Ovekas.r.o.Aleš
,
Haluska,Tomáš
7. místo SDH Láz (N). Nejrychlejší prouda?kou byla Veroni
Sloup,JanSadílek,SimonaPišková,PavelLeitermann,Mar ka Chloupková z SDH Volenice a nejrychlejší prouda? Patrik
tinaPejsarová,PetraN,meková,MichalSýkora,PetrVokroj,
HajníkzSDHVoltuš.KlucizSDHT?ebskoukázali,žemajív
Marie Švejnohova, Ljuba Kolegová, Ji?ina Šimánková, Tá8a
sob,velkýpotenciálamámeseurit,nacot,šit.
Mouková,LenkaČebrová,PavelZemek,JanaPopieluchová,
Cht,li bychom pod,kovat našim stálým sponzorGm: M,sto
Jaruška a Milan Št,rbovi, Marek Voka, Toená zmrzlina –
Rožmitál p. T?., Truhlá?ství Milan Blažek, autodoprava MiGabriela Melicharová, Jaroslav Švejnoha, František Zemek,
chalTrefnýZden,
,
kStehlíkml.Lenka
,
Medková,V,raRozhoMokrýbanditi
8ová.
ZaSDHVoltušVeronikaBeranová PetraLucieHavlovi.

Noníhasiskásout,žveVoltuši
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VCentrunenínanuduas

LETNÍFESTIVALČESKÝCHFILMF

I p?esto, že jsme letos z dGvodG, které jsou dány stavebními
nanádvo?íSpoleenskéhocentra
úpravami v Centru Rožmitál, nemohli uspo?ádat naši „Za
hradníslavnost“,našiklientiseunásnenudí.Dne5.ervna
vRožmitálepodT?emšínem
mezi naše klienty zavítaly d,ti ze Základní školy z Tochovic.
Tochovická škola k nám jezdí pravideln, a jejich vystoupenípátek3.srpnav21:0
VČNTVÁNEVRNÁ
komedie–80K
jsou vždy vtipná, hezká, precizn, p?ipravená. Klienti se vždy
Josef
a
Miluš
ka
jsou
manž
elé už snad celou v,nost. Mi dob?e pobaví, mnohdy si s d,tmi zazpívají. D,ti z Tochovic
luš
ka
uí
aerobik
a
manž
ela
idospívajícídceruneúnavn,
majívždyhezkyušitékostýmyazjejichvystoupeníjez?ejmé,
zahrnuje
péí.
Josef
svou
enu
ž
miluje, ale má slabost i
žejimprácevdramatickémkroužkupodvedenímpana?edipro
mladš
í
a
krásn,
jš
í
eny.
ž
P?ijíž
dí
teta
Marta,kterájako
telesv,dí,p?inášíradostiužitek.
zkušenápsycholožkanaordinujemanželGmnev,ru–musí
Dne6.ervnaseuskutenilohudebnívystoupenípanaŠisep?istihnoutinflagranti.BlázniváhramGžezaít.
mona Peenky. Ten zazpíval v rámci programu sm,s písní
Hrají:LenkaVlasáková,VilmaCibulková,SašaRašilov..
od známých eských interpretG, držitelG „eských slavíkG“,
E-cinema–p?ístupnýod12let–92minut
nap?íkladodKarlaGotta,WaldemaraMatušky,VáclavaNecká?e,MilanaChladilaadalších.P?edstaveníseklientGmmoc sobota4.srpnav21:0
líbilo, ást písniek zpívali spolu s vystupujícím a na konci HASTRMAN
romantickýthriller-80K
odcházelispokojenizp?íjemn,prožitéhodopoledne.
Romantický a zárove8 ironický p?íb,h hastrmana, jehož
V ten samý den se zástupci našich klientG vypravili na
- se láska k venkovské dívce Katynce napl8uje netušeným
tkánídoDomovaseniorGdoPrahy–HájG.ZúastniliserGz st,
ˇ stím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou
ných sout,ží, nap?íklad hodu koulí, st?íleli z luku, házeli na
z cest, aby obnovil rybníky na svém panství. Čím více se
košík,hráli„ruskékuželky“.Nechyb,laanisout,na
ž trénink
Katynka hastrmanovi p?ibližuje, tím více v n,m rostou
pam,ti.Setkánísostatnímiseniorysejimmoclíbiloap?ijeli
pochybnosti, zda jako lov,k ve zví?eti a zví?e v lov,ku
plnizážitkG.
tentokrátobstojí.
Ješt, bych ráda touto cestou pod,kovala našim klientGm, Hrají:KarelDobrý,SimonaZmrzlá,Ji?íLábus..
kte?í navšt,vují klub a pracují v n,m s terapeutkou Duš
- a E-cinema–p?ístupnýod12let–10minut
nou,zanápadušítlátkovépanenkyakoiky,kteréposlední
pátek10.srpnav21:0
kv,tnovýdendojelip?edatpacientGmnad,tskéodd,lení
- p?í
JAKSEZBAVITNEVSTY
komedie-80K
bramské nemocnice. Panenky ud,laly radost hned dvakrát,
Cukrá?ka Eva, která má dobrý vztah s exmanželem Hon
jednou d,tem p?i p?edání a podruhé klientGm, kte?í m,li ra
zou,lehcepomýšlínanávratkn,mu.Stejn,uvažujeijejí
dost z rozzá?ených d,tských oí a z toho, že jejich práce má
matka.Honzap?emýšlíosvatb,ale
,
sklavíristkouLindou.
smysl.
MarkétaMichálková,CentrumRožmitál
A ješt, cht,jí upéct dort. To je n,co pro Evinu maminku.
Vždy si ví rady a zniit cizí svatbu je ta správná výzva. S
bojovnou maminkou v zádech jede Eva na spolený výlet
seˇ
sEastnýmisnoubenci.
Hrají:LenkaVlasáková,DavidMatásek..
E-cinema–p?ístupnýod12let–85minut
sobota1.srpnav21:0
TÁTOVAVOLHA
drama,komedie-80K
Kostýmní výtvarnice neekan, ovdov,la. Ludvík se jí ani
nestailsv,?itstím,žekrom,jejichdceryTerezymáješt,
stejn,staréhonemanželskéhosyna.Toalespo8naznau
je peliv, ukrytá a náhodn, objevená d,tská kresba. Ob,
ženy se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po
stopách jeho bývalých milenek a p?átel, aby o tajemství
zjistilyvíc..
Hrají:EliškaBalzerová,TatianaVilhelmová..
E-cinema–p?ístupný–90minut

pátek17.srpnav21:0
BAJKE!I
komedie-80K
JáchymaDavidspolen,skamarádemSašoutrávív,tši
nuasuvesv,t,sociálníchsítí.Vztahypron,p?edstavují
chatysvirtuálnímidívkamiaproblémjevybitýmobil.Na
nátlakrodiGjedounadvousetkilometrovýcyklovýlet,kde
zjišEují,ževenkujeskutenýsv,t.Opravdovédívkyvypadajípon,kudlépeakláscepat?ítakésex.
Hrají:AdamMišík,HanaVagnerová,JanKomínek..
E-cinema–p?ístupný–95minut

Vystoupeníd,tízTochovicproklientyvRožmitále.

ÚastnícizRožmitálunasetkánívDomov,seniorGvPra
ze-Hájích.Snímky:archivCentraRožmitál

-

sobota18.srpnav21:0
ZOUFALÉŽENYDLAJÍZOUFALÉVCI
komedie-80K
Hlavní hrdinka Olga má velké plány se svým milostným
životem a má p?ebujelou fantazii. M,steko, kde se narodila, jí pro realizaci milostných zám,rG nestaí, a tak
se p?emístí do velkom,sta. Skv,lá komedie vznikla podle
úsp,šnéknihyHalinyPawlowské.
Hrají:KláraIssová,MatoušRuml,AnetaKrejíková..
E-cinema–p?ístupný–83minut
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Hvožany

HvožanskápouE

Divadelníp?edstaveníveVacíkov,

Tradiní
-7.8
výstavafuchsiíuIng.J.Dvo?ákové,
Hvožany,vulicinadOÚ
7.-PouEovátanenízábava,KDHvožany,20:
8.7-SvatoprokopskápouE,Hvožany
8.7-Hudebníodpoledne,prostranstvíupohostinství
Vagón,hrajíKudrnái,16:0

Divadlo za vodou Čenkov a
spolek Brdy nad zlato zvou
5. ervence od 21 hodin
k loveckému zámeku ve
Vacíkov, na divadelní hru
Bed?ich Hrozný. V p?ípad,
nep?íznivéhopoasísep?edstavení odehraje v Kultur
nímdom,veHvožanech.

P?ijatáusnesenízjednáníOZ
zedne13.6208,kterésekonalovzasedací
místnostiOÚveHvožanechod17hodin
06/218

Zastupitelstvoobceschvalujenávrhovou
ko
sivesložení:Št,pánkaKönigsmarková,StanislavKolá?aMi lanJarošaov,?ovatelezápisu:PetraKmGchováaIng.Tomáš
Čabrádekazapisovatelku:pí.MartinuŠtikovou
06/218
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení
05/217 o výb,ru dodavatele na ve?ejnou zakázku ma
lého rozsahu na stavební práce „Lesní cesta Pod Javory“ a
odstupujeodSoDsdodavatelskoufirmouGREENMANs.r.o.,
Prahapodohod,.
06/2183
Zastupitelstvoobceschvalujevypsánívý- b,rové
ho?ízenínaprojekt„LesnícestaPodJavory“ajmenujeleny
do komise pro otevírání obálek a leny hodnotící komise v
tomto složení: Markéta Balková, Ing. Michal Zden,k, Petra
KmGchová, Ing. Tomáš Čabrádek, Milan Jaroš, náhradník:
StanislavKolá?.Výb,rové?ízenízorganizujefirmaMinosCB.
06/2184
Zastupitelstvo obce stanovuje poet- lenG za
stupitelstva obce Hvožany na volební období 2018–202 v
potu1lenG.
06/2185
Zastupitelstvoobceschvalujevyhlášenízám,ru
na odprodej plynárenského za?ízení v majetku obce Hvož- a
nynapozemkup..260vk.ú.B?ezí.Pov,?ujestarostkua
místostarostuobcekjednáním.
06/218
Zastupitelstvoobceprodlužujenájemní
- smlou
vu na obecní byt . 2 ve Hvožanech p. 6 od 1. 7 2018 do

Venkovnítanenízábava
14.ervenceod20hodin

Roželov-MýtaparketutenisovýchkurtG

30.6219
06/2187
ÚSPCH HASIČF. V sobotu 16. ervna se konaly oslavy
založeníSDHvsousedníobciB?ezí,kterýchsezúastnili
lenovéSDHVacíkovaSDHHvožany.Nasnímkujsouví
t,znádružstvahvožanskýchhasiGvkategoriíchd,
- ti,
ženyamuži.Foto:archivSDH

RGznézprávyzHvožanska

-

Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní na
obecní byt . 1 ve Hvožanech p. 6 na dobu uritou do 30.
6.2019,zastávajícíchpodmínek.
06/218
Zastupitelstvoschvalujepodánívýpov,di
- zeze
m,d,lskéhopachtuna
714/20 . obecnípozemkyp.645 .
ap..64,vševk.ú.Pozdyn,.
06/2189
Zastupitelstvo obce schvaluje p?istoupení o
Hvožany do Sdružení místních samospráv ČR na základ, §
46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích . 128/0 Sb.,
vezn,nípozd,jšíchp?edpisGal.Stanov
3
Sdruženímístních
samosprávČRaukládástarostceobcevypln,níp?íslušnép?i hláškyajejízasláníspolustímtousnesenímnaadresusídla
Sdruženídojednohotýdneodjednánízastupitelstvaobce.
06/218
Zastupitelstvoobceschvalujedodavatele
n
?ízenínovéhoLHPfirmu
LesprojektStaráBoleslavapov,?ujestarostkuobcekpodpisuSmlouvynazhotoveníLHP.

•ProvozObecníknihovny
veHvožanechbudeoprázd ninách:pond,lí2.7a27.8od15do17hodin.
• Odeet vody
- Ke konci ervna a poátkem ervence
bude probíhat v obcích Hvožany, Leletice, Roželov a Va cíkovodeetvodyzvodom,rG.
• Platby za vodné a stoné
- Hotovostní nebo bezhoto
Pozn.: Zve"ejn,na je upravená verze Usnesení z dGvodu dodr
vostníúhradazavodnéastonébudeprovedenanazákla
ení
ž
p"im,
"enosti
rozsahu
zve"ej8
ovaný
ch
osobních
údajG
pod
d,vystavenéfaktury.
le
Zákona
.
2
/
0
1
Sb.
a
v
souladu
s
Obecný
m
na"ízením
Provoz
•
obecníhoú?adu vdob,do
7. 1 bude
2018 . 31
oochran,osobníchúdajG(2016/79EU)GDPR.
Usnesenív
upraven následovn,: pond,lí 7:0 – 1:30, 12:0-7,
úplném
zn,
ní
je
k
dispozici
na
OÚ
.
úterýzav?eno
prove?ejnost,st?eda–7:0 –12:03,
tvrtek
17:0,
–7:0 –12:0 3, pátek
15:30,
–zav?eno
prove?ejnost.
• Kompostéry k vyzvednutí
- trvale žijící obané si mohouvyzvednoutzdarmaplastovýnebod?ev,nýkompostér
5let LubošVašíek
Vacíkov
na OÚ každý den v dob, od 8:0 do 1:0 a od 12:0 do
75let JaroslavVo?íšek Hvožany
15:0. P?ípadn, lze domluvit i jiný termín. Kompostér si
81let AnnaKadlecová Hvožany
mohou vyzvednout i chata?i i chalupá?i, kte?í odevzdali
Srden,blahop"ejeme!
vypln,noužádostokompostér.

Jubilantivervenci
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SpolekBenešezBlíživyveHvožanechpo?ádá

ZájezddopivovaruPlze8skýPrazdroj

ZŠaMŠHvožany

Pivovar Plze8ský Prazdroj nabízí prohlídky, které pot,ší
Akceplánovanénaprázdniny
pivní fanoušky i milovníky historie. Prohlédneme si- au
•23.-7
1.turnusp?ím,stskéhotábora
tentická místa, kde se p?ed 175 lety zrodilo proslulé pivo
•30.7-8
2.turnusp?ím,stskéhotábora
Pilsner Urquell a kde jeho p?íb,h dodnes pokrauje. Z
•30.7-8
celodenníprovozMŠ
Návšt,vnického centra se pivovarským autobusem -p?e
•6.-108
3.turnusp?ím,stskéhotábora
suneme k jedné z nejmodern,jších stáíren s kapacitou
•6.-108
celodenníprovozMŠ
120 0 lahví za hodinu. Poznáme suroviny, ze kterých
•27.-318
p?ípravnýtýden
se pivo Pilsner Urquell va?í. Navštívíme i srdce pivovaru
•3.92018
slavnostnízahájeníškolníhoroku
– t?i varny nap?í stoletími. Vrcholem prohlídky je velká
degustace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell v- historic
kýchsklepech.
St?eda15.820od10:5hodin

Ú?edníhodinyohlavníchprázdninách:
Pond,lí8:0–12:0

Dále navštívíme Plze8ské historické podzemí, které ne
Informacekp?ím,stskýmtábor*m,aktuality,
odmysliteln, pat?í k d,jinám i souasnosti m,sta Plzn,.
dokumenty,fotogalerii,informacezjídelnyamnoho
B,hem prohlídky poznáme život pod m,stem a odhalíme
dalšíhonaleznetenawebuwww.zsmshvozdany.cz
tajemství autentických nálezG a zákoutí, které podzemí
skrývá.
St?eda15.820skupinaod15:20hodin
		
2.skupinaod15:40hodin

Sb,rhliníkuapapíru

Školní rok už op,t koní a my vyhodnocujeme množství se
braného papíru, kartonu, PET víek a lahví, tenkost,nného
St?eda 15. 8. 2018, sraz na návsi v 8:15 hodin a odjezd
hliníku.Odvozt,chtoodpadGnámzajišEujefirmaFIIs.r.o.V
autobusem z Hvožan v 8:30 hodin. Prohlídka pivovaru
tomto školním roce jsme za p?isp,ní obanG obce odevzdali
Prazdroj od 10:5 hodin – cca 2 hodiny, potom poob,d
kg
914 papíru,kg
24 PETlahvíavíek.P?ímoohromující
váme v restauraci Na Spilce – cca 2 hodiny. Po ob,d, od
bylsb,rtenkost,nnéhohliníku,kdyjsmesmnožstvímkg
728
hodin
15:20
ahodin
15:40
navštívímePlze8skéhistorické
obsadili 1. místo. Hliník sbíraly tém,? všechny d,ti, ale mezi
podzemí – cca 1 hodina. Na zpátení cest, se zastavíme v
restauraci v Losiné, kde epují pivo Prazdroj z tankG zanejlepšípat?íAdélkaz1.roníku,Vašíkz2.roníku,Evika
p?ijatelnoucenu–ccahodina.
1
NávratdoHvožanokolo ze4.aNelinkaz6.roníku.
Touto cestou bychom cht,li pod,kovat všem žákGm i ob 19:0hodin.
anGm za to, že t?ídí, že sbírají druhotné suroviny, že jim
CenadopravyK130,- cena
+
vstupeneknaob,prohlídky
není lhostejné životní prost?edí a budoucnost matiky Ze
s25%slevout.j.280,-K.Cenuzájezducelkem410,-K
m,.
Mgr.AlenaWeinfurterová
je nutno zaplatit p?edem p?i závazné p?ihlášce. P?i stor
nusepenízenevrací!Závaznép?ihláškyp?ijímajíJaroslav
Komm - mobil: 603 175 603 a Josef Kabát - mobil: 732
5187.

Školácinadopravnímh?išti

Červen je pro d,ti z prvního stupn, naší školy již tradin,
spojen s dopravní výchovou. Po absolvování teoretické ásti
ve t?ídách jsme se ve st?edu 20. ervna vydali na cestu do
P?íbrami.Nadopravnímh?ištisinejprvemenšíd,tiprakticky
vyzkoušely?ešenínejrGzn,jšíchdopravníchsituací.Nakolech
ikolob,žkáchprojížd,lyk?ižovatkami,p?esželezniníp?ejezd
azvládalyiprGjezdkruhovýmobjezdem.Totéžsivyzkoušelyi
v,tšíd,ti,aletymuselyhlavn,zvládnoutteoretickétesty,aby
P?ip?íprav,oslavyDned,tíjsmeseletosrozhodliprozm,nu sestalymajiteliprGkazucyklisty.
ap?ichystaliproholikyaklukyzábavnédopolednesklau
LetošnítvrEáciipáEácibylistoprocentn,úsp,šníaprGkaz
nem Álou. A aby si všichni p?išli na své, došlo i na tradiní
získali úpln, všichni. Celé dopoledne nás provázelo sluní
hledánípokladuzavesnicí.
ko a teplé poasí, a tak nevadilo ani n,kolik od?ených koDalší oblíbenou tradiní událost jsme uspo?ádali o týden
len.
Mgr.L.Burdová,PhDr.D.Vo"íšková
pozd,ji.Pasováníbudoucíchprv8ákGnaškolákysip?islav nostním ceremoniálu na hvožanském obecním ú?ad, užily
d,ti spolen, se svými rodii. Hned po pasování jim však za mávalyahurázadalšímizážitky.Čekalanáspodveernídob
rodružná výprava do p?írody a hlavn, noní spaní ve školce.
Všechnyd,tiprokázalyvelkousamostatnost,nocbezmamin
kyzvládlybezjedinéslziky.Dob?esivedlyip?ivlastnoruní
výrob,rytí?skéhobrn,ní(zpapíru),dokonceivezkoušceod
vahyp?inonímhledání„zlata“vtemnékomo?eobstálivšichninajedniku.
Hezkým zpest?ením záv,ru školního roku bylo dramatické
p?edstavení šermí?ské skupiny Pernštejni, s velkým zájmem
sledovaly d,ti i p,veckou sout,ž žákG základní školy. Obou
akcíjsmesezúastnilispolen,skamarádyzeZŠ.
Poslední ervnový tvrtek byl dnem louení s budoucími
prv8áky, samoz?ejm, s vysv,dením a skv,lým dortem z
našíškolníkuchyn,A. potomužjen:„Ahojškolko!“ahurána
prázdniny!
ZdenaKubíková

ZŠaMŠHvožany

Zprávikyznašíškoliky
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V,šín
Jubileavervenci2018
60let
60
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65
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65
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82
let
85
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90
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BohumilOnd?ich
Buková
VáclavaSýkorová
Buková
MargitaŠoulová
V,šín
JitkaDammerová
V,šín
Zde8kaZajíková
Buková
MarieBeranová
Buková
LudmilaPlacatková V,šín
Srden,blahop"ejeme!

Pietníaktnauct,nípamátky
popravenýcheskýchvlastencG
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Zprávyzobecníhoú?adu

Zastupitelstvoobcesesešlovetvrtek
21.ervnanave?ejnémzasedání.
I.Zastupitelstvoobceschválilo:

2
Prodej
1.
pozemkup.zahrada
360/1 .
ovým,?em50
vk.ú.
Buková,kterýjevedenvKatastrunem.LVpro
10 .
Obec
2
V,šínzacenu50K/m
anákladystímspojené.
2. Zastupitelstvo obce pov,?uje starostu obce V,šín, aby
vstoupil v jednání z SPÚ o nabytí pozemkG p. . 1583/,
1568/2,30vk.ú.V,šín.
3. Nákup užitkového vozidla s vybavením pro zimní údržbu
„PIAGGIOPorterMAXXITiper4x4v.p?íslušenství.
4.Opravukomunikacenanávsi,uškolyaobce.
5. Úetní záv,rku ZŠ a MŠ V,šín za rok 2017. P?ebytek hos
poda?eníbudep?evedendorezervníhofonduškoly.
Úetní
7.
záv,rkuobcezarokv.
2017 Protokoluoschválení
úetnízáv,rky.
Záv,
8. renýúetobcezarokv.
2017, Zprávyop?ezkoumá
níhospoda?eníobcezrok2017.
9.Rozpotovéopat?ení.5
Ing.PavelHutr,starosta

Dne 20. ervna zástup
ci obce Ing. Pavel Hutr,
Miroslav Polák a Fran
tišekHálapoložiliv,nec
p?i vzpomínkovém aktu
Dne 3. ervna se v naší obci už tradin, uskutenil Den
na uct,ní památky po d,tí. Op,t nám p?álo slunené poasí, které p?ilákalo d,ti
pravených
eských
všech v,kových kategoriích, ale i dosp,lé. D,ti sout,žily na
vlastencG na bývalé -vo
desetistanovištích.Tyv,tšísamostatn,ty
, menšízapomoci
jenské st?elnici ve Spáleném lese u Klatov. V dob, druhého
rodiG.D,tskýdennebyljenosout,žení,aleiozrunostia
stanného práva od 31. kv,tna do 3. ervence 1942 zde bylo
šikovnosti.P?izdobeníperníkGd,tiukázalysvojifantazii,u
zast?eleno 73 osob, z toho 16 žen. Mezi 73 lidmi, které p?í
dobrovolnýchhasiGsivyzkoušelysest?elitteropravdovou
slušníci gestapa b,hem m,síce nemilosrdn, popravili, byla i proudnicí.Ustanovišt,myslivcGpoznávalyp?íroduazv,?z
rodinaViktorovýchzV,šína.
našich lesG a na tenisovém kurtu zas ukázaly svoji doved
-

Vyda?enýd,tskýdenveV,šín,

Odhalenípam,tnídeskyabeseda
V ned,li 17. ervna 2018 se
uskutenilo u lovecké boudy
Václavka odhalení pam,tní
desky paradesantním skupi
nám Intransitive a Tin, které
zde seskoily v noci z 29. na
30. dubna 1942. Hlavním po
?adatelem byla Českosloven
skáobeclegioná?skáapartne
ry byly Obec V,šín, Vojenské
lesy a statky ČR s. p., Zá
chrannýútvarHZSČRZbiroh,
Hornické muzeum P?íbram a
Vojenskýhistorickýústav- Pra
ha.Odhodin
15
sepakkonala
v sále Spoleenského centra
Pa8ákovna V,šín doprovod
náakceproširokouve?ejnost,
zam,?ená na historii obou paraskupinajejichpodporovate
lGz?addomácíhoodboje.

nost s tenisovou raketou. K oberstvení dostaly d,ti mal
sladkosti, párek v rohlíku a rozlévané nápoje dle p?ání. Po
spln,nívšechdisciplínekalanavšechnyodm,navpodob,
diplomuataškysp?ekvapením.
B,hemceléakcemohlyd,tivyužítskákacíhrad,trampolínuamalovánínaobliej.Nazáv,rprogramuzahrálodivadlo
Zálezlícikrásnoupohádku.
To, že se d,tský den op,t vyda?il, bylo poznat na rozzá?e ných d,tských oích a z jejich úsm,vG ve tvá?i. D,kujeme
všemsponzorGm:ObecV,šín,SDHV,šín,SDHBuková,TJ
SPARTA V,šín, PAPKA v.o.s. V,šín, COOP P?íbram, Mysli
veckýspolekV,šín-Buková,panVáclavSchmit.Nejv,tšídík
samoz?ejm,pat?ílidem,kte?ípomohlisp?ípravoud,tského
dnevesvémvolnu.D,kujivšem!
PetraViktorová
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ZinnostiSDHBuková

ZŠaMŠV,šín

Uteklotojakovodaamytumámejiž18.roníkBrdskéligy.
Stejn, jako každý rok kluci trochu obm,nili sestavu, a tak
jsme byli zv,daví, jak to bude šlapat na prvním kole 9. ervna, kterého se zhostili kluci z Radíe. Hned od základníhoI k naší t?íd, se nezadržiteln, p?iblížil konec školního roku.
P?edškoláci se soust?edili na rozvoj rozumových schopností,
ˇ skolatýmynasadilyvysokoulaEku,coseasGtýe,alenast,
motoriky,trénovánísoust?ed,níitrp,livosti.
tí i klukGm klaplo vše podle p?edstav a asem 14,6 (7
PP) vyhráli základní kolo. Ve tvrtfinále narazili na kluky z Mimotojsmesetakézam,?ilinanášmalýkolektiv.Pozitiv
níkolektivnícít,nípovažujemep?ivstupudoškolyzadGlež
- i
Kotenic a asem 14,3 (20 PP) postoupili do semifinále,
té.
Spolupracovali
jsme
p?i
keramickém
tvo?ení,
na
spoust,
kde už na n, ekali Pekelníci z Vranovic. Soupe? chybuje a
výtvarných prací, p?i tvorb, portfolií, p?i výrob, hmyzího do strojník kluky vp?edu pošet?il a asem 14,92 (14,8 PP) šli
hnedvprvnímkoledofinále.Radostjimtroškukazísoupe?, meku,kolektivnípracíbylyispolenéprogramyapozornosti
pro rodie, p?i hrách jsme nejen soupe?i, ale i spoluhrái,
atojsouborcizHlubyn,A. jakdob?evíme,protinimsenám
partne?i. Rok se nám vyda?il a budeme se t,šit na ten p?íšprost, neda?í, ani dnes tomu nebylo jinak a po chybách atí.
JanaŠtadlerová
sem 16,59 berou kluci st?íbro. V ned,li 10. ervna už týmy
tak nejanily a asy byly o chloupek pomalejší než v sobotu,
toho se drželi i kluci a as 15,28 (PP 14,25) nám stail na 5.
místopozákladnímkole.Doplayoffnastoupilijakovsobotu
protiKotenicímaitentokrátpostoupilisasem(14,23 8
PP). V semifinále narazili na borce z Nalžovic a o chloupek s
asemPP)
(14,365 šliop,tdofinále.Tamužjetotaková
ohranápíse8astrun,ajasn,jsouop,tnadruhémmíst,.I
taktobylpronašedružstvohodn,vyda?enývíkendapodvou
kolech se držíme na celkovém druhém míst, v tabulce, jen o
jedinýbodzaklukyzJesenice.
Ve tvrtek 7. ervna jsme provedli brigádu na išt,ní koupališt,veV,šín,.
VáclavMeloun,starostaSDHBuková

Zedruhét?ídymate?skéškoly

ObecV,šínvászvena

Školkazvít,zilavsout,ži

LETNÍKINO

Promítáme:
Dv,nev,styajednasvatba
H?išt,TJSpartaV,šín
Zaátekpromítáníposetm,nípo21:30
Dekyadobrounáladussebou.

4.ervence2018

Vstupné0,-

ZŠaMŠV,šín

Červenveškolnídružin,

Mate?ská škola V,šín zvít,zila v sout,ži „Vymodeluj podmo? ský sv,t s modelínou Play-Doh!“ Z konkurence ty?iceti ma te?ských škol se výtvor d,tí z naší MŠ umístil na 1. míst,
a získali jsme tak vstup do „Podmo?ského sv,ta“ v Praze se
zábavnýmprogramem.

V ervnu jsme
vyráb,li korunu z kašírovací
hmoty na sout,ž „Koruna pro
královnuJohan
ku z Rožmitá lu“. Na Den d,tí
jsme po?ádali
sout,žeocenyv
t,locvin,. Čet li jsme knihu
Žlutý Robert a
James Bond od
Vojt,chaStekla
e. Uspo?ádali
Základní škola a Mate?ská škola V,šín uspo?ádala 21.
jsme také sout,ž o nejhezí stavbu. Použili jsme stavebnice
ervnabesídkup?edškolákGiškolákG.Nechyb,lybásni
Legoad?ev,nékostky.Prvnímístozískalastavba„Čapíhníz ky, písniky, taneky ani divadelní p?edstavení. Louili
do“.Chodilijsmetakévennaprocházkyanaškolnízahrad, sep?edškoláci,kte?ípGjdouvzá?ídoškoly,prv8ácibyli
jsmehrálirGznéhry.Uspo?ádalijsmesiolympiádu,kteráse pasováninatená?easv,šínskouškolouselouilipáEá
skládalazesout,ží:b,h,skokahod.
Václav.P.,Aneta.N.
ci,kte?íodzá?ínastupujínavyššístupe8doRožmitálu.

ČervnovábesídkavPa8ákovn,
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Vranovice
Pozvánkanaoslavy
70.výroízaloženíobce
130.výroízaloženíSDH
10letstátnosti

Programoslav
6.ervence2018
10:

10:3
12:0
12:0
12:0
12:50
13:0
14:0
15:30

Otev?eníkaplesv.Anny
Otev?eníobecníknihovny,kdebudou
vystavenykronikyobce,fotografie
aobrázkyzesout,že
P?ijetíhostGnaobecnímú?ad,
PrGvododobecníhoú?adu
Položenív,ncekpamátníkuob,tem
padlýmv1.a2.sv,tovéválce
Sv,ceníkaplesv.Anny
P?esunprGvodusm,remkecviišti
upožárnínádrže
ProjevyhostG,p?edánívyznamenání
astuhsborGmdobrovolnýchhasiG
Sout,žvpožárnímútoku
VyhlášenívýsledkGfotografickéamalí?ské
sout,ževobecníknihovn,
Uzav?eníkaplesv.Annyaobecníknihovny
Tanenízábava–hrajehudbaRadkaŠimsy
Oh8ostroj
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Zvranovickémate?skéškoly

Rok se s rokem sešel a máme op,t prázdniny. Pro n,koho
hurá, vysn,né a oekávané prázdniny, pro n,koho je to od
chodnadelšídobu.
S láskou a nejlepší péí jsem dlouhá léta budovala projekt
Mate?ská škola Vranovice. Mým cílem vždy bylo, poskytnou
kvalitníp?edškolnívzd,lávánívšemd,tem,kteréknámcho dily. A že jich bylo celkem hodn,, dojížd,ly k nám ze širo
kého okolí. VždyE pro velký zájem jsme museli rozší?it naše
prostory.Všechnyd,tiknámchodilyrády,p?ipravovalijsme
pron,hodn,zábavy,vzd,lání,rozvíjelijsmejevevýtvarných
schopnostech, o emž sv,dí mnohé ocen,ní na výstavách.
Nejvyšším uznáním pro nás bylo ocen,ní z výtvarné sout,že
vLidicích.
Navšt,vovalanásrGznádivadla,alevždyjsmevybíralipou
ze ta, která mají kulturní p?ínos, protože divadlo umí zahrát
skorokaždý.Otomjsemsesamanejednoup?esv,dila.
Ale vše jednou skoní, asi to tak m,lo být. Velký dík pat?í
rodiGm, kte?í stáli a stojí na mé stran,. Opravdu si toho
velice vážím a je mi velkou ctí, že jsem m,la možnost vás
potkat.
Také velice d,kuji za milý kolektiv, na který /až v posled
nímroce/jsemsemohlavždyspolehnout.
P?eji d,tem jen to nejlepší, aby byly
ˇ sEastné a životem pro
plouvalyslehkostí,abysenikdynepotkalysnespravedlnos
azlobou.
P?eji všem krásné, slunné léto, plné pohody a dobré nálady.
V,raKresslová

Programknihovnynaprázdniny
OprázdnináchbudeObecníknihovnaVranoviceotev?ena:
4.7Knihovnaprod,ti–výtvarnádílna(totemy)
1.8Knihovnaprod,ti–výtvarnádílna(žabkyzpapíru)

ZinnostiSDHVranovice

Ve dnech 9. – 10. ervna prob,hlo v Radíi zahajovací dvou
16:0
kolo letošní Brdské ligy. Chlapci usp,li dle oekávání a d,- v
20:
atanaopakzaoekávánímzaostala.Jetoalepo?ádzaátek
23:0
sportovní sezóny, takže velké výkony na nás teprve ekají.
BL postavila nové tere, se kterými se všechny týmy teprve
sžívají. P?esto hned v prvním kole borci z Hlubyn, vyrovnali
vlastnírekordasouasn,rekordBezd,kovas
14,8 ao13ky
q Prosímeobany,abyvdenoslav,ervence
6.
parkovalisvá
nasest?ikunebylanouze.T,šímese,jakéúžasnéasyp?ine auta mimo místní komunikace, které vedou od kapliky k
soudalšíkola.
ú?adu a od mostu k nové bytovce. Je t?eba, aby byl zajišt,n
Rád bych jmenovit, pod,koval všem sponzorGm, kte?í p?i volnýprGjezd.
sp,li na innost našeho SDH, ale nevím, jestli si p?ejí být
q . Oddo
9. ervence
2.
budeObecníú?adVranoviceuzav?en
všichni zve?ejn,ni. Nicmén, mé pod,kování pat?í naprosto
zdGvoduerpánídovolené.
všem, kte?í p?isp,li jakoukoliv ástkou. Jedná se hlavn, o
lenynašehoSDH,obanyapodnikatelezVranovicisoused ních obcí. P?iznám se, že m, velice mile p?ekvapily p?ísp,v
ky od lidí, kte?í nás, hasie vlastn, ješt, nemohli po?ádn,
poznat, protože nežijí v naší obci dlouho. Ale možná si už
všimli, kolik akcí hlavn, pro d,ti po?ádáme, a že se nebojí ObecVranovicesrden,zveervence
6.
naoslavyvý
70. roí
mep?iložitrukukdílu,nap?íkladohledn,p?ípravnaletošní
založení obce, 130. výroí založení SDH a 10 let státnosti.
oslavyvýroíobceahasiG,nakterévássamoz?ejm,srden,
Od 10 do 16 hodin bude otev?ena kaple sv. Anny a obecní
zvu.
Ing.StanislavStrnad,starostaSDH
knihovna,kdebudouvystavenykronikyobce,fotografiea- ob
rázky ze sout,že. Ve 12 hodin vyjde od obecního ú?adu prG
SDHPekloVranovicevászve
vod k památníku ob,tem padlým v 1. a 2. sv,tové válce a ke
kaplisv.Anny,kterábudevysv,cena.Odhodin
13
nacviišti
6.ervence2018
u požární nádrže prob,hnou projevy hostG, bude požehnáno
od14:0nasout,žvPÚ
symbolGmobceap?edánavyznamenáníastuhysborGmdob
rovolných hasiG. Ve 14 hodin zane sout,ž v požárním úto
Opohárstarostkyobce
ku. Od 20 hodin bude hrát hudba Radky Šimsy p?i tanení
zábav,aoslavyukoníoh8ostrojve23hodin.
Po?ádanévrámcioslav70.výroíobce
Podrobnéinformaceoprogramuamožnostihlasovatve
- fo
tografickéamalí?skésout,žinajdetenawww.obec-vranovice.
a130.výroíSDHVranovice
cz.
BlankaStrnadová,starostkaobce

Informaceproobany

Podrobnostikoslavámisout,ži
najdetenaobecnímwebu
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Hudice

Pozvánka
napouEvHudicích

NejmenšíhasiizHudic
skv,leodstartovalisezonu

7.ervence2018

13:0OdpoledníposezenívparkuvHudicích
V sobotu 2. ervna se konala v obci Hlubyn, hasiská sou sživouhudbou.
t,ž. Z Hudic si na ni vyrazilo zm,?it síly s ostatními sbory
15:0Mšesvatávmístníkapli.
družstvo našich nejmenších hasiG. Po pátením tréninku,
20:VeernípouEovázábavavRestauraciUBartG8kG.
kdy se jim velice da?ilo, byl p?edpoklad, že p?edvedou kvalit
KtanciaposlechuhrajekapelaKudrnái.
ní požární útok. Po p?íprav, veškerého ná?adí na základnu
a nastartování hasiské st?íkaky bylo odstartováno. Vše se
našim borcGm povedlo a byl z toho as 16,8 vte?iny, se kte
rýmaninašinejmenšínepoítali.Dalšíchp,tkonkurenních
družstevlepšíhoasunedosáhlo,atudížpohárzaprvnímísto Žádáme majitele nemovitostí, kte?í ješt, neuhradili poplat
putoval do Hudic. Je vid,t, že naše d,ti jsou na tyto sout,za likvidaci odpadG a poplatek za psa, aby tak uinili v- nej
žeopravdudob?ep?ipraveny.DodalšíchzávodGjimp?ejeme
bližšímtermínu.
dalšíúsp,chy.
LadislavDoležal,místostarostaobce
Poplatek lze uhradit v hotovosti v ú?edních hodinách neb
p?evodem na úet obce 52176309/8, jako variabilní
symbolpoužijteíslopopisnéneboísloevidenní.Podrobné
informace o výši poplatku jsou uvedeny na webových strán
káchobceHudice.
LadislavDoležal,místostarostaobce

Výzvakuhrazenípoplatku

Volenice

Úpravave?ejnéhoprostranství

Konená úprava
prostranství p?ed
bytovkami a okolo
hlavní silnice sm,
remdoVolenicbyla
provedena (ukon
ena) v termínu,
tedydo31.kv,tna.
Naupravenémprostranství bylo- vy
V ned,li 3. ervna odpoledne po?ádala obec Hudice za pod sazeno šest Sakur
poryrodiGaostatníchdobrovolníkGd,tskýden.Prod,tibyl (japonskát?eše8).
p?ipraven bohatý program plný sout,ží a nejen sladkých od
Výsadba Sakur
m,n.Celéodpolednepanovaladobránáladaap?íjemnéodpo
byla provedena z
lednejsmezakoniliopékánímšpekákG.
LadislavDoležal dGvodu
nízkého
obsahu listí. Dále
bylo vysazeno 80
habrG, které se ne
chajítvarovatjakoživýplotnebojakostromvetvarukou
podobn,. Na podzim nás eká další výsadba po získání dal
šíchsazenic.Dálebyloosazenošestlaviek.Protiprojektubyl
zvýšen poet parkovacích míst u každé bytovky o t?i místa.
Rovn,byl
ž
p?edlážd,nchodníkuprodejnypotravinaupravenoparkovacímístoprotiprodejn,které
,
jeoznaenotabulka
misuvedenímuživatelG.

D,tskýdensevyda?il

Jezanámiprvnípolovinaroku
Jezanámiprvnípolovinakalendá?níhorokuZa
2018. tudobu
jsmeprožilikalendá?ních
18
dnípom,rn,teplých,n,kdyaž
horkýchjensmalýmmnožstvímvodníchsrážek,tímtakébyl
d?ív,jší nástup jara. Dne 21. ervna nastal letní slunovrat,
den byl nejdelší a po n,m nastalo krácení dní, což zatím ne poznáme, ale za m,síc ano. Otoili jsme kalendá?, vstupujeme do druhé poloviny roku. Léto je jako sen. Všeho hojnost,
slunce, kv,tG, ovoce, volnosti a radosti. D,tem nastává 62
volných dnG bez školních povinností, mohou cestovat, jet s
rodiinadovolenounebonaprázdninykbabikámahlavn,
užívatkoupání.Užijmesilétaplnýmidoušky.
(MK)
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Sedlice

Blížísevolbydozastupitelstva Pozvánkanatradinísout,ž

V ?íjnu prob,hnou volby do zastupitelstev v obcích. Kandi
dátnílistinyjenutnépodatkregistracinakoncim,-síceer
vence.Protožesep?iminulýchvolbáchvKoupistávalo,žese
nikdosámosob,kekandidatu?enep?ihlásil,provád,lijsme P?íznivciaskalnífanoušcihasiskéhosportu,zvemevás
tímtojižnaXXVIII.roníkMemoriáluČe8kaPoláka,
anketu mezi obany, koho by si p?áli v zastupitelstvu mít a
kterýsetradin,koná
navržení kandidáti se pak oslovovali s tím, aby šli do voleb
kandidovat.Jelikožzatímaniletosnemámeinformaceotom,
že by byla vytvo?ena n,jaká strana nebo sdružení, vyhlásili
jsmestejnouanketu.Apelujemenaobany,abykanket,p?i
vprostoráchvíceúelovéhosportovníhoareálu
stupovali zodpov,dn,, vždyE zvolení zastupitelé budou další vHod,myšli.Veveerníchhodináchseop,tmGžetet,šit
ty?irokypracovatproobecahlavn,pron,Veš
. kerépokyny,
naskupinuTheMetuzalém.Mocnáspot,ší,kdyžknám
jak v anket, postupovat, dostali všichni oprávn,ní volii do dorazíte.
JosefHrdina,velitelSDHHod,myšl
svýchschránek.

vhasiin,doHod,myšle
5.ervenceod13hodin

SekánítrávyvobciKoup,

Výpisp?ijatýchusnesenízezasedání

Vposlednídob,seknámdoneslystížnosti,ženevšudejepo zastupitelstvaobceSedlice
sekanátrávapodlep?edstavobanG.Sekánítrávysesnažíme
provád,t co nejlépe a nejefektivn,ji, p?esto se mGže stát, že
dne23.5018
n,kdomáknašíprácivýhrady.Vtakovémp?ípad,senebrá
8
1
0
2
5
/
7
Zastupitelstvo
obce Sedlice schvaluje progr
níme tomu, aby nám obané svoje p?edstavy ?ekli p?ímo, a
zasedání
dne
zapisovatele
,
8
1
0
5
.
3
2
a
ov,
?ovatelezápisu.
mysevynasnažímejimvyjítvst?íc.
8/5201
- Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje náhra
zaprasklýzásobníkvodyvevýši2/3po?izovacícenynového
zásobníku,atovevýši736K.
Nazáklad,požadavkGn,kterýchobanGsezastupitelévKou 9/52018
Zastupitelstvo
obceSedliceschvalujerozpoto
pi rozhodli rozší?it sportovní areál a umístit na n,j cviební
opat?ení.1/208
prvky,kterébymohlyvyužívatvšechnyv,kovékategorie.Vy 10/528
-ZastupitelstvoobceSedliceschvalujeSm,rnic
bralijsmen,kolik„strojG“,kterépodlenašehonázorubudou
Organizaní
8
0
2
/
1
.
?ád
obecníhoú?adu.
vhodnýmdopl8kemvareálu.Trochunásmrzí,žedodacílhG
1/5208 ješt,
- Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzav
tyjsoudelší,zatímnevíme,jestlisejejichosazenístihne
dodatky ke smlouvám o smlouvách budoucích o z?ízení v,c oprázdninách.
JaroslavHudeek,starostaobce
néhob?emenenaprodlouženítermínuuzav?ení?ádnésmlou
vy do jednoho roku od právní moci kolaudaního souhlasu
vydaného pro kolaudaci p?edm,tné stavby “Sedlice a Hod,
myšl-vodojemavodovod”.
12/508
-Zastupitelstvoobceschvalujeneposkytnout
nannídarorganizacímLinkabezpeí,z.s.aAsociacerodiG
ap?átelzdravotn,postiženýchd,tívČRKlubradost.
13/5208
- Zastupitelstvo obce Sedlice se zavazuje
- s plat
V sobotu 26. kv,tna prob,hl 19. roník hasiské sout,že
nostíodk
20185.4 p?íd,lufinanníchprost?edkGdoFon
O pohár starosty obce Vševily – takzvaný Florián. V areáduvodohospodá?skéinfrastrukturyobceSedlicevminimáln
lu u Pupu se za horkého poasí sešla p?edevším vševilská
družstva, byla ty?i. Letošní pozvání p?ijali pouze sousedé z výši230Kron,.
Hlubyn,. Zaátek akce byl pozdržen z technických dGvodG.
14/5208
- Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje
poža
P?esto hned nastoupila jednotlivá družstva. Detailn,dovat
to zdepo odb,ratelích pitné vody, aby m,li vodom,rné sou
popisovat nebudu, mGžete si prohlédnout fotogalerii
- napravy
vse namontované podle platné ČSN, která je v souladu s
vily.rajce.net.
Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody. Odb,ratelé,
Výsledky sout,žního odpoledne dopadly následovn,: Muži kte?í nemají vodom,rnou soupravu namontovanou v - sou
–Hlubyn,
1.
Vš2.(7,0) evilyVš3.(0,25) evilysm,sžena
ladu s ČSN, obdrží 1. výzvu k odstran,ní závad do 60 dnG
mužGD,(39,10). ti–Vš1. evilymístníVš2.(37,50) evilycha
od doruení výzvy. P?i neodstran,ní závad bude vystavena
lupá?i(40,59).Podlouhédob,senepoda?ilosložitkompletní
2. výzva k odstran,ní závad do 60 dnG od doruení této vý
družstvožen.Musímrovn,pod,
ž
kovatvšemzavýbornouor
zvy. V p?ípad,, že odb,ratel neodstraní závady ani po obdr ganizaci,obsluhuatd.
JosefPekárek,jednatelSDH
žení 2. výzvy, bude obec oprávn,na ukonit dodávku pitné
vody.
15/208
- Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje 7 lenG
zastupitelstvaobceprovolebníobdobí2018-.
16/5208
-ZastupitelstvoobceSedliceschvaluje- zve?ej
ní zám,ru bezúplatn, p?evést ást pozemku parc.. 546/,
2
ostatníplocha,silniceovým,?em83
vk.ú.Hod,myšldlege
ometrickéhoplánuz437-5/201. vlastnictvíobceSedlice
dovlastnictvíSt?edoeskéhokraje,hospoda?enísesv,?eným
majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic St?edoeské
ho kraje, p?ísp,vková organizace. Pozemek k.ú. Hod,myšl je
zastav,ný komunikací III. t?ídy III/19 (komunikace z Rož
mitálupodT?emšínemp?esSedlicidoVranovic).
17/5208
Zastupitelstvo
obceSedliceschvaluje- dodava
leelektrickéenergiespolenostE.ONEnergiea.s.Pod,
,
brad
ská8/5,190Praha9Hloub,tín.

Sportovníareálserozší?í

Vševily

OpohárstarostyobceVševily
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Bezd,kovp.T?.

OkénkodohistorieobceBezd,kov

„Od pantáty vedou dráty
do žárovky nade vraty,
odtudproudserozlévádo
stodoly, do chléva.“ Tak
toto se zpívá v jedné zná
Sd,lujeme obanGm, že v prGb,hu m,síce ervence dojde k
mé písni s názvem Elek odetGm vody. Žádáme vás, abyste umožnili p?ístup k vodo
trický valík, která po
m,rGm. Faktury za vodné a stoné za I. pololetí 2018 po vy
pisuje oslavný okamžik,
pracování dostanete do schránky a bude je možno zaplatit
kdy se v jedné malé vísce
b,hemsrpnabuosobn,vkancelá?iobecníhoú?aduvú?ed zaalo nejen svítit - elek
nídent.j.tvrtekod18do19hodin,nebopaknaúetuve
trickýmproudem,alekdy
dený na faktu?e. Jako variabilní symbol uvedete íslo faktubylomožnépoužítelekt?iry.
RadkaLinhová,místostarostkaobce
nu i jako novou pracovní
sílu, které bylo hlavn,
na vsích vždy pot?eba.
Tato absolutní samoz?ej
most jakou je elektrický
proud dnes, byla ješt, na
Svoz1xza14dní-26svozGzarok–
žlutáznámka –vkaž poátku dvacátého sto
dém lichém týdnu vždy pond,lí - 2. 7, 16 . 30 7, 1. 8
letí výdobytkem velkých
27. 8, 10. 9, 24. 9, 8. 10, 2. 10, 5. 1, 9. 1, 3. 12,
m,st a zbožným p?áním
17.2,3
vesnic. Ale jak pozvoln,
Svoz1xzam,síc–svozG
12
zarok–
modráznámka –vkaž postupovala elektrifi
ka
démlichémtýdnuvždyvpond,lí10.,89 372ce i do vzdálen,jších ob 5.1,32
lastí, dosáhly k možnosti Trafostanice z roku 192 na
p?ipojení i menší obce. O
InformaceknepravidelnýmsvozGm
okrajiobce
zavedeníelekt?inydoBez
–jednorázovýchznámekapytlGPE:
d,kovasezaalovážn,jihovo?itjižvrocetedy
1923,
krátcepo
Všichni, kte?í budou jednorázové známky používat, musí je osamostatn,
ní
obce,
ale
až
teprve
rok
2
9
1
p?inesl
konkrét
jichsvozp?edemohlásitspolenostiZápadoeskékomunální
n,
jš
í
podobu,
kterou
byla
mož
nost
erpání
státních
subvencí
službya.s.nejpozd,jido12hodinvdenp?eduskuten,ním
spojených práv, s elektrifikací malých obcí. I p?esto museli
vývozu.Kontaktproohlašovánínepravidelnéhosvozu:Moni
bezd,kovštínejprvesehnatpot?ebnéfinanníkrytí,které
- ne
kaPlassovátel.
e164, 7 93 150, 47 93 mailmonika.
:
bylo
ovš
em
malé.
Pot?ebnou
sumu
se
obecní
rada
rozhodla
plassova@mariuspedersen.cz. V ohlášení musí být uvedeno:
získat po?ízením pGjky od hospodá?ské záložny v hodnot,
obec,íslopopisnéneboevidenní.Bez?ádnéhoohlášeníne 80. korun. Takto vzniklý dluh m,l být z ásti vykryt slí
budenádobavyvezena.
benou státní podporou, zbytek m,l být splacen z vlastních
Pytle PE s logem Západoeské komunální služby musí být
prost?edkG.Ataksekonen,mohlojižvtomtorocep?ikroit
p?iloženy ke kterékoliv popelnici v obci p?ipravené na vývoz.
nejen k výstavb, pot?ebné trafostanice, ale i k rozvodu
ele
Jejichsvozsep?edemneohlašuje.
RadkaLinhová trickésít,poobci.
Obechradilakompletnírozvodpoobciažpohlavnídomov
nídesku,zbytekrozvodusiplatilkaždýmajitelp?ipojené
ne
movitosti sám. Konená cena za p?ipojení a rozvod po obci
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasiG Bezd,kov pod T?emší
byla nakonec vyíslena na 109 234,5 tehdejších Českoslo
nem a Obecní ú?ad Bezd,kov pod T?emšínem vás srden,
venskýchkorun.Atakmohlkroniká?místníchhasiGzapsat
zvou na 8. kolo 18. roníku Brdské ligy „O pohár starosty
dosborovékronikypot,šujícízápis„NaŠt,drýdenroku192
obce“,kterésebudekonatvned,lisrpna
5.
od
2018 hodin
10
m,liobanétopot,šenísvítitielektrickýmsv,tlem,kterébylo
vareálumysliveckést?elnicevBezd,kov,p.T?.
t.r.napodzimzavedeno“.Neodpustilsivšaknazáv,rkritic
Brdská liga se do Bezd,kova p. T?. vrací po dlouhých 1
koupoznámku.„Radostnámkalilajedin,cenaproudu,která
letech,naposledysezdekonalofináleBLvrocezárove8
207,
byla dosti veliká, a sice 3,50 K/1 Kw na sv,tlo a 2,50 K/1
jetop?esn,let,
15
cojsmeBrdskouliguvrocepo?ádali
203
Kwpromotor“.
poprvé. Celá sout,ž se ponese v duchu vzpomínek na zaklaAžvrocebyla
193
obcivn,kolikasplátkáchzaslánastátní
dateleBrdskéligy,panaJi?íhoJanouškazP8ovic,kterýnás
podpora na elektrizaci, která ale po odetení všech poplatk
k po?ádání první Brdské ligy doslova dotlail a který p?esn,inila jen 42.910, korun. Nepokryla tedy ani polovinu ná
p?eddesetiletyzem?el.
kladG, což v dob, práv, vrcholící hospodá?ské krize nebylo
V sobotu veer zhruba od osmnácti hodin prob,hnou do
proobecmocp?íznivé.Spoátenímit,žkostmi,kteréssebou
vednostní sout,že o nejrychlejšího prouda?e a prouda?ku
a
p?ívod
elekt?inydoobcep?inesl,sevšakobecnízastupitelst
takénejrychlejšínáb,r,potébudenásledovatoldiespártyúsp,
DJ šn, vypo?ádalo a mohlo s jejím p?íchodem vylepšovat
Vildy pod širým nebem, bohaté oberstvení zajišt,no, teplá každodenníživotzdejšíchobanG.
kuchyn, po celý víkend, v sobotu veer stánek profesionál
Asitounejv,tšíataktéžnejviditeln,jšínovinkoubylovroc
ního barmana, možnost p?espání ve stanech. P?ijte si užít zahájení
1935
celononíhoosv,tlování,ímžodpadlanutnost
pravd,podobn,poslednínámipo?ádanousout,do
ž Bezd,ko volbyobecníhoponocného,atakbylatatove?ejnáfunkce
- ješ
va,t,šímese.
VilémTrka,starostaSDHBezd,kovp.T".
t,tohotorokuzrušena.
BronislavKormunda

Sd,leníkodetGmvodom,rG

Rozpisodvozupopelnic
prodruhépololetí2018

Brdskáligaop,tvBezd,kov,

Napištenám,cosevámvTemšínskýchlistechlíbínebonelí

Jakéčlánkyrádičtete,adojakýchtématjstesenapíkladnikdynezačetli?
Svénázorym$žetezasílate-mailemnaadresutremsin.listy@rozmitalptr.cz
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Opoasívkv,tnu

estávajícmpoinýluÆ
zk

Æ
Sjednávíoýchpistmlu
aktulizcepojsnýhmv

Podobn, jako duben, i kv,ten byl nejteplejším v celé historii
m,?ení teplot v našem m,st, (od roku 192), což je zcela vý
jimené. Svým prGm,rem teploty 15,6°C, který je 4,1°C nad
dlouhodobým normálem, nechal za sebou dosud nejteplejší
kv,ten roku 193 s prGm,rem teploty 15,0°C. Na dalších
éhPalck o^‘ÆZ^Z\Zřemšín T omitálpdR
místech zGstaly kv,tny roku 20 a 203 (prGm,ry po ?ad,
14,°C a 14,2°C). Srážkov, vyšel celkov, jako siln, nadnor
málnísúhrnemsrážekmm,
94, cožp?edstavujenor
%14
ešmailªmilad⁄lipovska;koperativczř⁄lipovskam;seznamc
málustím,žepov,tšinum,sícepanovalovelkésucho.P?eva žovalopoasísmalouoblanostíaspodivuhodnoustálostí.
ěšT ímsenavšiátěvu
Od 1. 5 do 12. 5
p?evládalo teplé poasí jen s nepatrnými
MiladFpovská
srážkami.Oblohabylajasnáažpolojasná.P?esdenvystupoťo
š
i
j
o
p
l
e
t
a
v
o
k
d
ř
s
r
p
z
í
c
valyteplotyv,tšinounad20°C,naopakvnociklesalyteploty
ipod5°Cateplota3,4°Cnam,?enáránodneje
5. 6 inejnižší
teplotou v m,síci. P?i zemi dokonce slab, mrzlo, nejvíce op,t
dne6.5,kdyžjsmezdenam,?ili-0,9°C.
Oddo
5. 13 5. 19
každodenn,i
, kdyžv,tšinoujenslab,pr šelo.Denníteplotyvydrželycelkembezezm,ny,dosahovalyi
hraniceletníhodne(alespo825°C)anocibylytrochuteplejší.
ONDVAYRP ŮRMTRAH ÆAZILECNK
ÍC
Celkem spadlo v tomto období blahodárných 9,7 mm vláhy,
ale nestailo to ke zdárnému vývoji vegetace. Pole zGstala
i
KOTELNY,
KOUPELNY, BYT. JÁDRAÆÍ
NEOPTLD
nadálevyschlá,trávatém,?nerostla,ikdyžp?ecejenkmalé
ŘÍP
P MOĚRDVAYR ÝCN VOASÆ
THU Í
NDOV YTRLIF
muosv,ženíp?írodydošlo.
Vobdobíoddo
5. 20 koncem,síce
jsmesekonen,dokali
vydatných srážek ze silných dešEG provázených intenzivními
bou?kami. Ve dnech 23. a 24. spadlo úctyhodných 76,5 mm
drahocennévody.Všeserychlezazelenalo.NaP?íbramskua
l}ov˙}u]ou]oX
takévcelýchBrdechbylysrážkyješt,v,tší(ažmm!
10 Ne
).
ochladilose,naopakdnejsme
5. 28
nam,?ilinejvyššíteplotu
}˙}u]ou]oX
vm,síci,jižpln,letních28,6°C!

VĚNO KAŽDÉÚTERÝČTA VRTEK
Y[šY^hodinapmluvěolivdyk

Tel.: 724 488 218

VODA,TOPENÍ, PLYN

ıı

Zv"lŽIBŘID

HubertHoyer,správcemeteorologickéstaniceRožmitálp.T".

!ádkováinzerce
q

ProdámgarážvRožmitále
podT?emšínem,VLužán
kách.Kontakt:604327.
q Prodámdochovu jednumladoukozusmlékem,dále
prodámplemennéhoistokrevnéhokozladochovuina
maso,kGzlátka–RožmitálpodT?emšínem.Dálenabízím
kprodejipodomáckuvyrobenýstroj-šrotovakunaobi
lí,menšínovýzahradnítraktGreknazaoráváníazachovalýpultovýmrazák.Tel.:765429.
q Hledámkucha?e. Bližšíinformacenatel.ísle8217
538.
q

NabízímubytovánívRožmitále.
tel.ísle782153.

Bližšíinformacena

Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

ahlvníiedjšprcoměrdělníky
dopilařskéhoprvzuLáÆokresPříbam

PŘIJME

Truhlá
*
-nábytká
*Konstruktér/pípravá
- místopracovišt:Kasejovice
-pípravaprojektA
-vyučenínebopraxevoboru -prácesvýkresovoudokumentací
šobsluharámvépilykatru
-prácenaPC.
* Montážnídlníkvzahraničí,
Skladník
*
skladnice
/
šmanipulcektyrásov
Koordinátormontáží
-vyučenívoborutruhláství-dvousmnnýprovoz
- obsluha VZV
-píjem/výdejzbožízeskladu
-jazykovéznalosti-NJ–AJ
šprácenazkovíil
-výbornéplatovépodmínky-pípravamateriálunazakázky
-prácevNmeckuAnglii
/
Pracovišt:INTERIORS
Nástupmonýihed
manufacture&design a. s.
*ObsluhaCNC
PlatovépodmínkyU\TTTVZTTTÆKč
354Kasejoviceč.p.37
-dvousmnnýprovoz
-orientacevdevovýrob Kontaktníosoba:MichaelaVyhnálková,tel.
KontakísbªJanNovák[[X[U[U]X
735 177 246 Životopisyzasílejte
e-mail:
na
-truhlá/nábytká
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
-výbornéplatovéohodnocení
ylich[neboPavT VXVT\\Y[

,
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Jsme stabilní firma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhbápersktivazmění
• přísěveknadoru•5týůlé

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz

T?emšínskélisty-ervenec2018

29

SpolečnostORTAS s.r.o.
provozovnaPíbram,Hat)546
(areálbývaléSTSPíbram)
hledádosvéhokolektivupracovníkanapozici:

TECHNICKÁP8ÍPRAVA
VÝROBY/NÁKUP
Požadujeme:
orientacivevýkresovédokumentaci,
znalostprogramuCAD-výhodou
znalostMSOfﬁce(Word,Excel),
komunikativnost,pečlivost,spolehlivost.
Nabízíme:
zam)stnánívestabilníﬁrm)vmladémkolektivu,
nadstandardníohodnocení,
4–5týdnAdovolenédleodpracovanédoby,
možnostprofesníhorozvoje.
Zamstnáníjevhodnéiproabsolventy

Komentovaná prohlídka
%5H]QLFH
ZDARMA
„ˆ6⁄t}ˇ⁄j4p"
phˆ⁄13:00 hod.6ehA⁄t}
ej`hp}h”˙K:)

QHGOH

22. 7. 2018

Kontakt:ORTASs.r.o.,Hat546,
PíbramIII-Sázky,Ing.DanaHorníková,
e-mail:ortas@ortas.cz
tel.:31867,www.ortas.cz

JM STAVBY
B!EZNICEs.r.o.
Telefon:
317 721 287
Nabízímevýstavburodinnýchdom*,
základovýchdesek,inženýrskýchsítí,
výstavbuplot*,zpevnnýchpovrch*atd.
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BAR a BILLIARD CLUB
NOVOTEVENO!
PŘIJMEMENOVÉSPOLUPRACOVNÍKY
vvAoÉi__}]É

sAÉ

MIG/MAG

}Av_oÉRlRl}vl_
}˛iÉuÉ(oÉ˘]]o]Uvo}
‰l

__R
lÉ} }luÉvÉ

obsluhal}PuA}

UAÉl

CNC ohr. lisu

}Pu}Av_}oRCNC
}Rx}_R}o]U_v"o_R
}i‰ , }˛iÉuÉ(oÉ˘]]o]U}}vo}lÉ}
dokumentace, praxe v oboru R}}

}oRCNCoÉ} R}Év

}oAv_
A
obsluha CNC oÉ} R}Év
vo}lÉ} }luÉvÉU

NAJDETEUNÁS
bBILLIARD
bKARAMBOL
bŠIPKY
bJUKEBOX
bTIPSPORT-SÁZKOVÁKANCELÁ
b60 MÍST K SEZENÍ, PROSTORY
VHODNÉ PRO OSLAVY A PÁRTY

OTEVÍRACÍDOBA

, }˛iÉuÉ(oÉ˘]]o]U
praxe v }}R}}

PO
ÚT-ČT9:0-2
PÁ-SO
NE9:0-2

}v_ll}v]É}˙
iÉvAÉ}]A
l}o_uÉ
v__uÉ

l}}}"u"Év vAÉv_Uv} }v_l˙

}

o} }R}v}Év_oÉl}v=
A

(]Éuv_ÉvÉ(]˙

kontakt
ZoAvlAıæ
R}˛u]Ao}TÉu_vÉu

info@kovosykora.com
+420602182723

10:00 - 22:00
9:0-2

NAJDETENÁS10MPODMUZEEM
VROŽMITÁLEPODTEMŠÍNEM

SLUŽBYAMECHANIZACE
Fa.JOSEFMÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon:31728
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TEXTIL
RENATA SKOTNICOVÁ

Protislunečníabezpečnostní
Okennífólie–autofólie
Wrapingovéfólie

PříkopyÉ\[ÉRoImitálÉpodÉTřemšínem

elšÉ\V\ÉYY]É\^\
T
•rychlámontážbezvysklívání w
ww
•odrazškodlivéčástiUVzáení
.pr
o-fo
rozšiřuje1své1sluIby1o1
•velmidobrátvarovatelnostfólií
l.c
z
úspora
•
náklad$navytápníaklimatizaci
•ochranaprotivyblednutíinteriéru
vysoká
•
propustnostsvtlaadokonaláviditelnost
•zvýšenímechanickéodolnosti
•dokonalývzhledaširokýsortiment
•atestproČRastátyEU
•redukceostréhoslunečníhosvtla
RENOVACE  VÝROBA  PRODEJ
•vytvoenípožadovanéhosoukromí
prošívanch1dek1a1polštářů
•zmnabarvyautapomocíwrapingovéfólie
V běr1kalitní1s
v ypkoviny
speciální
•
D3 fólienajednotlivédílyicelopolepyaut elk1v
•tuningovépolepyaut
WVVm1blnav
•ochranalakupomocífóliepizachování
MoInst1vroby1atypickh1rozměrů1
p$vodníbarvy

PÉŘOVÉÉVÝROBKY
ČIŠTĚNÍÉPEŘÍ

HAJANKA

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

le1pd řání1zákazníka
Indivuální1přístup1

Jan1Bláhová1Hajny1telš1]YX1XY\1W[Y1

www.spanekvperi.cz
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AUTODÍLY MAREŠ
Firma s dlouholetou tradicí vám nabízí

3

FirmaNERAK-Rožmitálspol.s r.o.
ProvozovnaHofmeisterova40
(pímoprotialejiJohankyzRožmitálu)

náhradnídílytuzemskýchizahraničníchvozidel
prodejﬁltrA,ložisek,klínovýchiplochýchemenA
 prodejveškeréhospojovacíhomateriáluzavýhodné
ceny,podohod)zajistímejakékolivmnožství(vrutA,
šroubA,matic,podložek,hebíkA,záv.tyčí)
 prodejbrzd,kotoučA,destiček,čelistí,zajišt)ní
renovacíspojkovýchlamel,startérA,alternátorA
 prodejakumulátorAaorigináln)balenýcholejA
•váženonaovenédigitálníváze
PETROCANADA,CASTROL
 prodejvýfukovýchsystémATYLLamožnostvým)ny
•dopravazdarma
 výrobam)d)nýchbrzdovýchtrubek-napočkání
 zdarmazm)eníakumulátorAachladicíchsm)sí •piodbrunad15qskládánídopravníkem


nabízí



Prodej
ledvickéhouhlípískuadrt

RožmitálpodT9emšínem,VCizin631
MarešMartin
mob.603725
Prodejna:
318659,mobil:
720698
www.autodilymares.prodejce.cz
e-mail:mares.autodily@seznam.cz
TŠÍMESENAVAŠINÁVŠTVU

Vodohospodá9skéstavby
azemnípráce
i v tžkop9ístupných
terénech
Volejte
tel.60218 6021849-Ji9
íUrban
Volejtetel.
–pan
Urban
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PALIVA PANO
Ovení dostupnosti ZDARMA
Rychlá instalace
Individuální pístup
Monitoring sít 24/7
Internet 24 hodin denn,
neomezen, bez datových limit$
Možnost sledování TV pes internet
ZDARMA

instalace a pronájem koncového zaízení

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

348Kč/q
328Kč/q
360Kč/q
450Kč/q
170Kč/bal.
82Kč/bal.
60Kč/bal.
130Kč/bal.
310Kč/q

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

www.palivapano.cz

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

(pi uzavení smlouvy na 24 msíc$)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Nám stí 17, Rož mitál pod T emšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzáv,rkasrpnovéhoíslaprop?íjem
inzercebudevpátek20.ervence
T!EMŠÍNSKÉ LISTY
vydává Svazek obcí mikroregionu T?emšín
(Rožmitál pod T?emšínem, Nám,stí 8, 26 42) - IČ 709 194 37 Vycházíjakom,síníkkprvnímudnivm,síci.Distribucezdarma,
kdostánítakévM,stskémkulturnímst?ediskunanám,stívRož
mitále nebo v prodejn, Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
nám,stí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod . E
Redakní
- 14289
rada:starostovéSvazkuobcímikroregionuT?em
šín a M,stské kulturní st?edisko Rožmitál p. T?. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz,tel.:723
.Tisk:P?íbram ská tiskárna, s. r. o. Redakce neruí za v,cný obsah p?ísp,vkG.
Nevyžádanép?ísp,vkynevracíme,p?estozan,d,kujeme.
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Dend,tíveHvožanech

Dend,tíveVranovicích

Zaátkem ervna se konala ve Vranovicích oslava Dne
d,tí. P?ipraveno bylo plno her a sout,ží, za které si d,ti
vysloužilyrGznéhraky,nechyb,looberstvenívpodob,
bu?tíkGalimonády,panovalokrásnépoasíaúastd,tíz
Vranovicaokolíbylavelká.„Cht,labychtoutocestoupod,kovatvšem,kte?ípomáhali,“uvedlazapo?adatelePet Prosvémladšíspolužákysitivelcíp?ipravilisout,ženah?iš
raHolubcová.Foto:archiv
tíchuškoly.Celédopolednem,lisvástanovišt,astalise- ui
teli.Akcíbyloasi–28 nap?íkladhodkroužkynacíl,kimovka,
airsoft, p?ekážková dráha, krabice s tajemstvím, chytání- ry
biek,chozeníposlepu,trojnožka,atd.Nakonciekalkaždého úastníka stánek se zaslouženými odm,nami. Dopoledne
plnéherasmíchuuteklorychle,jenvedoucížácibyliunave
nizneustáléhoopakovánípokynG.Poznalisv,tškolyzdruhé
strany.Díkyvšem.
Mgr.LibušeVinšová

VýletyhvožanskýchžákG
STUDENTI VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY t?etího v,ku, která
probíhá v Centru celoživotního vzd,lávání s knihovnou
manželGTomanovýchvRožmitálep.T?.vyrazili
,
vminu
lých dnech na výlet na renesanní zámeek Vysoký Hrá
dekadoloveckéhozámkuOhrada.Foto:archiv

V,šínštížácinaDopravní
sout,žimladýchcyklistG

Družstvo z v,šín ské školy ve složení dvou d,vat a
dvouchlapcGze4.
aroníku
5.
sezú
Ve st?edu 13. ervna se d,ti z prvního stupn, hvožanské
astnilo 23. kv,t školy vydaly na Rabí a kochaly se nádherným výhledem do
na okresního kola
kraje. Neodradil nás ani déšE a my putovali dál. Čekal nás Dopravní sout,že
výletnaŠumavuhrad
Kašperkavýbornýprogramekocent mladých cyklistG.
ravKašperskýchHorách.Hvožanských35školákGsivýlet
Disciplíny nebyly
skv,leužiloivhoteluRadešov.
jednoduché, pat?i
ly mezi n, testy z
pravidel silniního
provozu, jízda na
dopravním h?iš ti, jízda zrunosti
a zkouška z první
pomoci. Testy ob sahovaly dvacet
otázek vetn, urování dopravních
znaeka?ešeník?ižovatek,úrazyfigurantGnastanovištiČerveného k?íže vypadaly více než v,rohodn,, absolvovat jízdu
Cyklisté z 6. a 9. roníku hvožanské školy si jako školní
zrunostinazapGjenémkolevyžadovalotakédostšikovnosti
výletvybraliprojížkupokrásáchT?emšínska.Vetvrtek14.
a jezdit podle pravidel a zárove8 projížd,t kontrolami podl
ervna jsme osedlali své „bajky“ a cestou na „Sobe8ák“- ob zadanéhopo?adísezpoátkuzdálonesplnitelné.Lucka,Ane
hlédlirGznéskalníútvary,vyhlídky,zákoutíadalšíkrásyna
ta,HonzaiFandavynaložilispoustuúsilí,kteréjimnakonec
šeholegendárníhovrchu.Cíltábo?išt,Sobenskýrybníksplnil p?ineslo 5. místo. Vzhledem k tomu, že to byla naše první
všechna oekávání - sport, špekáky, koupání a odpoinek
zkušenost se sout,ží tohoto druhu, m,li jsme z výsledku ra
(relaxace).
Mgr.MarcelVo"íšek
dost.P?íštírokset,šímezas.
JanaŠtadlerová
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Zrekonstruovanévíceúelovéh?išt,

Zad,tmidoV,šína
p?ijelipsíkamarádi

Oslavu Dne d,tí zpest?ila žákGm v,šín ské školy velmi zajímavá ukázka cvie nýchpsGnah?išti.
(red)

Reprezentaceškoly
naPythagoriád,

Up?íležitostitradiníZahradníslavnosti,kterouuspo?ádalKlubrodiGa-p?á
telZákladníškolyJakubaJanaRyby,bylo2.ervnavRožmitálepodT?em
šínem slavnostn, otev?eno nov, zrekonstruované víceúelové h?išt,. M,sto
investovalodorekonstrukcetém,?p,tmilionGkorun.Stavbuprovedlafirma
PRECOLs.r.o.Foto:archiv

Veerníputovánízaliteraturou

JakubVan,kzB
5. rožmitálskézáklad
ní školy se umístil v okresním kole ma
tematické sout,že Pythagoriáda na 3. –
4. míst,. Blahop?ejeme a d,kujeme za
vzornoureprezentaciškoly.
(zš)

byla zakonena malým posezením v
V pátek 25. kv,tna se konalo v Rožmi
knihovn,Za
. vyda?enouakcid,kujeme
tále pod T?emšínem Veerní putování
Ev, Palivcové, Han, K?epelkové, Mi za literaturou. Jednalo se o netradiní
tení na neobvyklých místech formou loslavu Marouškovi a Karlu DrastiloBc.TerezaHudeková,DiS.
ve?ejného tení. Tato povedená akcevi.

Hvožanštíhasii
získalivGzzeSolenic

Hvožanymajíocen,nízainovacenavenkov,

Sdružení místních samospráv ČR vy hlásilo vít,ze sout,že Dobrá praxe roku
2018 v oblasti samospráv, která v p,ti
kategoriích hledala ty nejlepší p?íklady
dobré praxe u menších obcí. Zástupci
obcí p?evzali ocen,ní na slavnostní kon
ferenci konané u p?íležitosti 10. výroí
založení SMS ČR v Lichtenštejnském
Hvožanštíhasiizískalizaátkemerv paláci. Ocen,ní za „Inovace na venkov,“
nazeSolenicnovévozidlo.„ObciSoleni
získala obec Hvožany, a to za projekt
ce a panu starostovi Janu Mátlovi pat?í
sníženíenergetickénáronostibudovZŠ
za dar v podob, bezúplatného p?evodu
a MŠ, v rámci kterého bylo pro budovy
CAS 32 Tatra 815 obci Hvožany velké
škol vybudováno 20 geotermálních vrtG,
HvožanyMgr.IvanaJurakováaMilan
pod,kování,“ uvedla starostka Hvožan
bylaprovedenavým,naceléhootopného Balek, který se stará o chod tepelných
MarkétaBalková.VGzužsloužízásaho systému a stavební úpravy, které vedlyerpadelvareáluškoly.
vé jednotce JPO III ve Hvožanech. „V
k úsporám energií – zateplení fasády,
„P?edání ocen,ní jsem se bohužel z
souasné dob, obec žádá na MV ČR o
vým,na oken, ale i vým,na st?echy. Ná
pracovních dGvodG nemohla zúastnit.dotacinakompletnírepasitétohasiské
roné stavební práce byly provád,ny po
Tímtobychcht,laSdruženímístníchsacisterny. Velké pod,kování také pat?í
etapáchtak,abybylconejmén,narušen
mospráv pod,kovat za ocen,ní, kterého našim strojníkGm za uvedení do provo
chodškolskýchza?ízení.Ocen,nízaobec
si velmi vážíme,“ uvedla starostka Hvož
zu v rámci IZS,“ doplnila Markéta Balp?evzalizastupitelkaobcea?editelka
ZŠ
anMarkéta
Balková.
(red) ková.
(red)

