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Rožmitál vzpomínal
na královnu Johanku

Rožmitálští zavzpomínali v sobotu 19.
června na 18 let s královnou Johankou.
Na náměstí mohli návštěvníci zhlédnout
výstavu fotografií z uplynulých ročníků
Slavnosti královny Johanky, nakoupit
na dobovém jarmarku a pestrý program
byl až do nočních hodin také v zámecké zahradě a na nádvoří rožmitálského
zámku. Více informací najdete uvnitř
Třemšínských listů.
(fž)
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Moderní technika má zvýšit
dostupnost policie pro občany

Zvýšit dostupnost policie pro občany,
kteří chtějí podat oznámení o spáchání
trestného činu nebo jiného protiprávního jednání, pomáhá už i v Rožmitále pod
Třemšínem moderní technika. Ve středu
9. června byl ve zdejším areálu Policie
ČR otevřen Pol Point. Místnost je vybavena obrazovkou, kamerou, mikrofonem
a napojením na operační středisko. Pol
Point umožní policistům trávit více času
v terénu. Nenahrazuje ale služebnu. Ta
bude na místě nadále fungovat. Otevření Pol Pointu v Rožmitále, které natáčel i
štáb zpravodajství České televize, se zúčastnil krajský policejní ředitel Václav

Kučera, okresní policejní ředitel René
Peták, starosta Rožmitálu pod Třemšínem Pavel Bártl a další hosté.
(fž)

Návštěvníci muzea
mohou zažít skauting

Podbrdské muzeum v Rožmitále hostí
letní interaktivní výstavu Zažij skauting!
Otevřena bude do 29. září.
(red)

Uzávěrka srpnového
čísla bude v úterý
20. července

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ výstavy Má vlast cestami proměn – Příběhy domova
proběhlo ve čtvrtek 17. června na pražském Vyšehradě. Obec Hvožďany i letos
prezentovala obnovu svých památek, tentokrát obnovu památného Špejcharu. Na snímku u prezentačního panelu se Špejcharem jsou zprava europoslankyně, předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová, hejtmanka Středočeského
kraje Petra Pecková, starostka Hvožďan Markéta Balková a vedoucí Odboru
kultury a památkové péče Středočeského kraje Kateřina Pešatová s kolegyní
Blankou Švarcovou.
Foto: archiv obce Hvožďany
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Děti ze speciální základní školy
si užily pestrý červnový program

Finálové kolo matematické soutěže
Lukáš Jeníček z rožmitálské základní školy se v 5. ročníku zúčastnil školního kola matematické
soutěže Pangea. Získal maximální
počet bodů, a tudíž postoupil do
finále. Kvůli nevhodné koronavirové situaci se ale posunulo. Konalo se o rok později, v 6. ročníku
dne 17. června 2021.
„Zavítal jsem do Nové budovy
Národního muzea v Praze. Jelikož
jsme byli o rok vyspělejší, museli
jsme plnit více otázek. Po polední
pauze přijeli pan Vladimír Remek
a pan Vladimír Kořen. Po dobu besedy jsme jim mohli klást otázky.
Po poučném představení se rozdávaly ceny nejlepším řešitelům,“
uvedl Lukáš Jeníček. „Letos jsem se opět zúčastnil školního
kola Pangey, ale do finálového kola jsem se nedostal. Psát logické testy je pro mě veliká zkušenost,“ doplnil.
(red)

Školáci z Hvožďan si zopakovali
základní pravidla silničního provozu
Červen bývá ve Speciální základní škole Rožmitál p. Tř. tradičně plný projektů a akcí, které doplňují a ozvláštňují výuku. Letos, kvůli nemožnosti pořádat mnohé projekty během
školního roku, byl červen opravdu nabitý! Žáci měli do půlky
června projektové dny v ZOO Praha, ve zrekonstruovaném
prostoru zámku v Kladně, kde je nová výstava věnovaná autorovi Krtečka Zdeňku Milerovi a ve Vojenském muzeu na demarkační linii v Rokycanech.
Od 7. do 11. června jsme navštívili oblíbenou Šumavu v
rámci školy v přírodě. Tentokrát byla naším cílem Železná
Ruda a její okolí včetně Černého a Čertova jezera. Nabitý turistický program ve večerních hodinách zpříjemnil krásný vyhřátý bazén, který byl součástí penzionu a pro většinu se stal
po ušlých kilometrech vítanou relaxací. I v samotném závěru
školního roku máme pro žáky připraveny akce. Škola má prostě děti bavit.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Žáci 1. až 5. ročníku hvožďanské základní školy navštívili dopravní hřiště v Příbrami a zopakovali si základní pravidla silničního provozu v učebně i na trati. Někteří se pokusili získat
průkaz cyklisty jízdou zručnosti i testem.
(zš)

Poděkování hrdinům doby covidové

Hvožďanské projekty podpořilo
Ministerstvo pro místní rozvoj
Na prostranství pod kostelem ve Hvožďanech se
po několika desítkách let
opět vrací původní žulové
kostky. „Předpokládám, že
až budete číst tyto řádky,
bude již plně obnoven provoz na kompletně opravené místní komunikaci pod
hřbitovem,“ uvedla starostka Hvožďan Markéta
Balková. Od 1. července
je pro veřejnost také nově
otevřeno street-workoutové hřiště, které je součástí
multifunkčního hřiště ve
Hvožďanech. Oba projekty byly podpořeny z
dotace Ministerstva pro
místní rozvoj.
(red)

V době distanční výuky vyhlásil žákovský parlament Rybičky
z rožmitálské základní školy akci Hrdina dnešních dnů, ze
které vyšla koláž žákovských obrázků s lékaři, sestrami, hasiči a dalšími hrdiny, kteří nám všem pomáhali přečkat toto
těžké období a mnohdy se zasloužili i o záchranu lidských
životů. Koláž spolu s děkovným dopisem předali zástupci žákovského parlamentu do rukou ředitele Oblastní nemocnice
Příbram MUDr. Stanislava Holobrady ve čtvrtek 10. června.
Koláže obrázků budou umístěny v příbramské nemocnici.
Žákovský parlament Rybičky
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Marie Trčkové
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 7. a 21. července vždy od 13 hodin. Na schůzce je
možné se předem domluvit telefonicky na čísle 318 620 005 nebo 774 419
790.
(red)

Město Rožmitál p. Tř.
nabízí byt k pronájmu
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí
k pronájmu zrekonstruovaný byt v ulici
Čelakovské Rajské, čp. 155 v Rožmitále
pod Třemšínem o velikosti 2+1, celkové
výměře 60,2 m2 + sklep a kůlna. Formulář žádosti o pronájem bytu najdete na
stránkách www.rozmitalptr.cz. Žádost je
možné podat do 23. 7. 2021 na podatelnu městského úřadu. Bližší informace
podá bytové hospodářství na telefonním
čísle 318 665 217.
(red)

Rožmitál využil peníze
od firmy Elektrowin
Město Rožmitál pod Třemšínem využilo příspěvek z Motivačního programu
od Kolektivního systému Elektrowin
a. s. Díky svým obyvatelům, kteří v roce
2020 odevzdali své vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného dvora v Rožmitále pod Třemšínem, zakoupilo pro sběrný
dvůr paletizační vidle pro manipulaci s
objemnými a těžkými předměty. Technika byla pořízena za přispění částky
15.000,- Kč od společnosti Elektrowin,
a. s., kam město Rožmitál pod Třemšínem odevzdalo v roce 2020 celkem
31 417 kg elektrozařízení. Přínosem je
zároveň úspora spotřeby elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětové
omezení těžby ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Dagmar Dědičová

Město má šest návrhů
na novou vlajku
Rožmitál pod Třemšínem hodlá v souladu se Zákonem o obcích změnit oficiálně
schválenou vlajku města z roku 2002. O
podobě nové vlajky budou jednat zastupitelé. Jejich rozhodnutí má usnadnit
anketa mezi občany, kteří budou moci
vybírat ze šesti návrhů. Anketní lístky
doručíme během prázdnin do poštovních
schránek trvale žijících obyvatel města
s prosbou, aby pomohli svým názorem.
Předem za něj děkujeme.
(red)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
velmi chladné jaro, které trhalo letité
rekordy, a o přírůstcích na zahrádkách
jsme si museli nechat jen zdát, vystřídaly téměř ze dne na den opět rekordní teploty. Tentokrát jde o teploty, kdy
se opravdu zahřejeme. V době, kdy píši
tento příspěvek, ukazuje teploměr více
než 34 stupňů.
Těsně než jsem usedl k počítači k
psaní příspěvku, mi byl doručen dopis,
který mě zahřál jinak a více než venkovní počasí. Protože jsem za již půl roku
působení v nejvyšší funkci v Rožmitále
p. Tř. zjistil, že pochvala není zdaleka
tak častým jevem, jako tomu je například od rodičů ve škole, rozhodl jsem
se část dopisu zveřejnit. Paní JB píše:
„Chtěla bych pochválit řidiče sanitních
vozů Města Rožmitál p. Tř. pana Stoklasu a pana Elbogena, se kterými jezdím
velmi často na vyšetření. Jsou ochotní,
vstřícní, s každým se domluví a vždy najdou co nejlepší řešení v každé situaci.
Jezdím s jedním i druhým velmi ráda.
Prostě starají se a jde jim o spokojenost
lidí. Pochvalu si zaslouží i pracovníci
technických služeb našeho města, vždy
jsem byla spokojena s jejich činností a
překvapena nevšední ochotou a vstřícností. Jak ze strany vedoucího p. Jindřicha Podleny, tak p. Karla Sadílka, který
u mě několikrát řešil problémy. Ač se
někdy zdálo, že se zejména práce s vysokozdvižnou plošinou vzhledem k prostoru vyřešit nedá, jemu to vždy vyšlo. A
to není kouzelník“.
Při čtení dopisu jsem si plně uvědomil,
že utekl již půlrok od tragické smrti pana
starosty Ing. Josefa Vondráška a jsem to
já, který každodenně řeší problematiku
fungování našeho města s vedoucími a
pracovníky všech organizačních složek.
Nechci nikoho upřednostňovat, protože jsem přesvědčen, že každý na svém
úseku dělá maximum pro blaho našeho
města, a proto bych rád na tomto místě všem poděkoval. Nehledě na období,
kdy covid v naší republice doslova řádil,

město ve všech oblastech fungovalo a je to
zásluha každého jednoho ze zaměstnanců.
Zmínil jsem covidovou situaci, která zasáhla všechny oblasti
našeho života. Bezprecedentně však zasáhla
zejména oblast školství. Učitelé a rodiče
se dostali do zcela jiné situace a museli
vynaložit velké úsilí, aby vzdělávání nekolabovalo.
Myslím si, že v Rožmitále p. Tř. byla distanční výuka v obou školách na vysoké
úrovni, žákům s problémy byl umožněn
přístup do školy a zajištěna individuální
výuka, což jinde nebylo zdaleka standardem. Děkuji paní ředitelce Základní
školy J. J. Ryby PaedDr. Janě Bacíkové,
panu řediteli ZUŠ J. J. Ryby Michalu Filinovi dipl. um. a všem učitelům všech
škol za to, jak udrželi naše děti v činnosti a rodičům za spolupráci a trpělivost. Děkuji i žákům škol za dodržování
epidemiologických opatření a přeji jim
hezké prožití prázdnin bez roušek a respirátorů, kterých už musejí mít doslova plné zuby. Nerad bych zapomněl na
ty, kdo se starají o naše nejmenší v rožmitálské mateřské škole. V čele s paní
ředitelkou Marií Vrňatovou vše zvládají
na jedničku, pro děti dokáží připravit
mnoho zajímavých akcí a odměnou jsou
spokojené děti i rodiče.
Doba covidová znamenala mimo jiné
i zrušení nebo omezení drtivé většiny
sportovních soutěží, kterých se zúčastňují naši sportovci. Proto mi udělala
radost čerstvá zpráva o úspěchu naší
starší dorostenky Karolíny Vlachové,
která vyhrála krajské kolo dorostu v hasičském sportu konané v Českém Brodě. Karolíně přeji i jménem vedení města hodně úspěchů na celostátním kole
v Zábřehu na Moravě a všem ostatním
pohodové prožití prvního prázdninového měsíce, hodně sluníčka a hodně hezkých chvil.
Mgr. Pavel Bártl

Rožmitálská čápata se už rozhlížejí
Po dobrodružných počátcích hnízdění a
netrpělivém čekání jsme se přece jenom
dočkali čapích dítek. Máme v hnízdě již
krásně velká čtyři čápata. První vykukující hlavičku mladého čápa jsem uviděl
2. června a postupně začali vyčnívat nad
okraj hnízda a rozhlížet se po okolí další
mladí čápi. Dne 14. června jsem pozoroval první pokusy zřejmě nejstaršího
mláděte o postavení se na nohy. Bylo to
velmi nemotorné, ale úžasné i úsměvné.

Houpal se ze strany na stranu, nevzdal
se, bojoval sám se sebou a po mnohých
pokusech zhruba za dvě hodiny už dokázal na hnízdě stát. Rodiče se mají co
otáčet uživit čtyři hladové krky, což není
určitě nic lehkého. S pomocí webkamery je úžasné pozorovat dění na hnízdě.
Dnes jsou čápata již pěkně velká a jistě
brzy začnou jejich letecké pokusy a pilná příprava na dlouhý let do zimoviště v
Africe.
Miloslav Maroušek

4

Třemšínské listy - červenec 2021

V Zalánech se jel motokros

Po dvou odložených
závodech začal seriál závodů ŠAC v Zalánech. Přihlásilo se
257 jezdců. Po seznamovacích rozjížďkách
se 25 jezdců odhlásilo, protože měli výhrady k trati. Pravdou je,
že nebyla ideální, dost
kamenitá. Aby nebylo
všem problémům konec, kleklo hasičské
auto. Dali jsme tedy
pauzu a všichni, kdo
zůstali, vyrazili na trať
vyházet kámen. Tímto
bych chtěl všem, kdo
zůstali, poděkovat za
nezištnou pomoc. Mezitím hasiči zprovoznili auto a s půlhodinovým zpožděním jsme pokračovali. Já osobně jsem si
představoval lepší průběh. Moc se nám to nepovedlo, vždy
se nedaří, jak by jeden chtěl, ale máme před sebou ještě šest
závodů. Takže jedeme dál.
Umístnění jezdců AMK Zalány:
AMA 450 Jiří Zíb 19., Ondřej Pejsar 38. místo.
ČZ 40 Martin Brettl 8. místo.
ČZ 60 Jaroslav Růžička 5. místo.
Veterán 40 Pavel Vítek 13., Petr Vítek 14., Jan Voříšek 16. místo.
Veterán 50 Jarda Buchar 4., Jirka Blažek 13., Milan Brettl
15., Václav Brožík 16. a Michal Přibyl 18. místo - Michal jel
jenom jednu jízdu.
Moc děkujeme všem sponzorům.
Oldřich Kolář

Omezení výsadeb dřevin do krajiny
Při výsadbách dřevin v krajině je třeba respektovat omezení,
která plynou z existence různých ochranných pásem (především elektrizační soustava, plynovody, teplovody, vodovody,
kanalizace, ale i silnice). Od 1. 1. 2014 přibyla omezení, která
mohou vzniknout uplatňováním paragrafů 1013, 1016, ale
především 1017 nového občanského zákoníku.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) vymezuje ve svém § 23 ochranná pásma. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační
stoky lze vysazovat trvalé porosty jen s písemným souhlasem
vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatele.
Dle § 3/7 zákona o vodovodech a kanalizacích totiž platí, že opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních
přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství (např. pod chodníky), zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Vlastníka, resp. provozovatele vodovodního
řadu a kanalizační stoky by proto mohlo zajímat, že v bezprostřední blízkosti vodovodní a kanalizační přípojky byly
vysazeny trvalé dřeviny, které mohou ovlivnit technický stav
těchto přípojek.
Dle § 1017/1 občanského zákoníku může vlastník pozemku požadovat, pokud občan vysadí dřeviny v těsné blízkosti
vodovodních a kanalizačních řadů a nechá-li je vyrůst, aby
je odstranil. Pokud tak neučiní, může vlastník vodovodů a
kanalizací tyto dřeviny odstranit.
Tímto prosíme občany našeho města, aby respektovali
zákon o vodovodech a kanalizacích a nevysazovali dřeviny v blízkosti vodovodního a kanalizačního řadu.
Děkujeme.
Vodní hospodářství Rožmitál pod Třemšínem

122 let místní dráhy – výstava Zažij skauting!

ROŽMITÁLSKOU
LOKÁLKOU...
ZA SKAUTINGEM!
Rožmitál pod Třemšínem 21. srpna 2021
Vlakové nádraží 9 – 16 hodin:
- Jízdy zvláštních vlaků po místní dráze: odjezdy z Rožmitálu p. Tř. do Březnice: 9:45, 11:15, 12:45, 14:15
- 9:00 – Přivítání starostou města
- 9:00 – 14:00 Vystoupení kapely Bonanza
- 9:00 – 16:00 Výstava o historii místní dráhy, jízdy historickou drezínou po stanici, výstava hasičské a historické
dopravní techniky, ukázka práce hasičů, občerstvení, prodej suvenýrů s železniční a dopravní tématikou

Podbrdské muzeum 9 – 17 hodin:
- Jízdy historickým autobusem od nádraží do Podbrdského muzea a zpět
- Zvýhodněné vstupné 50 Kč do celého muzea
- Interaktivní výstava Zažij skauting!
- Komentované prohlídky výstavy
- Občerstvení u táborového ohně
Orientační časy odjezdů
historického autobusu:
Od vlakového nádraží:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Od Podbrdského muzea:
8:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30

Karolína Vlachová se chystá
na Mistrovství České republiky
Dne 19. června se
konalo krajské kolo
dorostu v požárním
sportu v Českém
Brodě, kam si svůj
postup
vybojovala
jednotlivkyně Karolína Vlachová z SDH
Rožmitál pod Třemšínem. Kája postoupila
z okresního tréninkového kempu, který
se konal 29. května
v Březnici. Na krajském kole vše začalo
disciplínou dvojboj,
který Kája ovládla s
časem 16,73 s. Druhou disciplínou byla
štafeta 100 metrů
s překážkami. Tuto
štafetu Kája opět zvládla na výbornou a s časem 18,70 s je v
čele tabulky. Posledním úkolem všech dorostenek bylo napsat
znalostní test. Perfektně připravená Kája zvládla i poslední
úkol, a tak si z prvního místa zajistila postup na Mistrovství ČR dorostu, které se bude konat 5. července v Zábřehu na Moravě. Moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí na
MČR. Za SDH Rožmitál pod Třemšínem Libuše Poláková ml.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem
5. 6. – 29. 9. Láká vás posezení u
táborového ohně nebo nocování v podsadovém stanu? Navštivte letní interaktivní výstavu Zažij skauting! v
galerii Podbrdského muzea. Přijďte si s
rodinou vyzkoušet, jaké to je, být skautem a plnit skautské odborky! Dozvíte
se také zajímavosti z historie zdejšího
skautingu. Otevírací doba je úterý až
neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin. Vstupné činí 50 Kč za osobu od
6 let, rodinné vstupné je 150 Kč.
11. 7. Na rožmitálském zámku se bude
cvičit od 10:00 jóga s Ivou Ceradskou.
18. 7. Ve venkovních prostorách restaurace New Romance se uskuteční
stejně jako v loňském roce od 15:00
Letní koncert Rožmitálské Venkovanky. Před ním se od 12:00 bude
konat zasedání Valné hromady Fanklubu Rožmitálské Venkovanky. V případě
nepříznivého počasí se obě akce přesunou do společenského centra.
23. 7. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:30 promítat letní kino.
Na programu je film Jak utopit Dr.
Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
z roku 1974. Vstupné je 100 Kč.
24. 7. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:30 promítat letní kino.
Na programu je film Příběh rytíře
z roku 2001. Vstupné je 100 Kč.
30. 7. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:30 promítat letní kino.
Na programu je film Tři veteráni z roku
1983. Vstupné je 100 Kč.
31. 7. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:30 promítat letní kino.
Na programu je film Palm Springs
z roku 2020. Vstupné je 100 Kč.
6. 8. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:30 promítat letní kino.
Na programu je film Big Lebowski
z roku 1998. Vstupné je 100 Kč.
7. 8. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:30 promítat letní kino.
Na programu je film Gentlemani z roku
2019. Vstupné je 100 Kč.
6. – 8. 8. Klub vojenské a historické
techniky Západní Pobřeží pořádá sraz
historické techniky – 7. letní vyvedení. Sraz vojenské a historické techniky se bude konat v areálu bývalých
kasáren v Rožmitále pod Třemšínem.
Zváni jsou všichni majitelé a fanoušci
historické, civilní a vojenské techniky.
Účastníci se mohou těšit na dobré jídlo
a pití, orientační závod, reprodukovanou hudbu i živou hudbu, kdy v pátek
od 18:00 zahraje MP4FUN.
14. – 15. 8. V prostorách rožmitálského zámku se uskuteční první ročník

10. 7. Na parketu u tenisových kurtů
v Roželově na Mýtech se bude konat od
20:30 venkovní taneční zábava. Hrát
bude Víla A.

Ve Hvožďanech si můžete v létě ve
třech termínech užít komentované
prohlídky Špejcharu.
Foto: archiv
festivalu RePeTe. V rámci festivalu
vystoupí kapely různých žánrů, budou
promítány krátkometrážní filmy doprovázené debatami s jejich tvůrci a budou
vystavena umělecká díla talentovaných
studentů uměleckých oborů. Festival
organizuje spolek ODD!SPOT složený
ze studentů, které spojuje láska ke
kultuře a umění.
21. 8. V Rožmitále se uskuteční akce
Rožmitálskou lokálkou… za skautingem! Těšit se můžete na oslavu
místní dráhy na rožmitálském nádraží
s kapelou Bonanza, jízdy historickým
vlakem do Březnice a zpět, ukázku
hasičské techniky, občerstvení a jízdy
historickým autobusem do Podbrdského muzea na výstavu Zažij skauting!
Podrobnější informace naleznete v srpnovém vydání Třemšínských listů.
28. 8. Ve Starém Rožmitále se bude
konat Velká letní slavnost a sjezd
rodáků. V 10:00 bude zahájena 7.
výstava Jeleni v áleji se válejí a oslava
10 let Cvokařského muzea. Ve 13:00
následuje průvod obcí a poté bude
připraveno zábavné odpoledne pro děti
a večer pro dospělé. Hasičský sbor totiž
slaví 130 let od svého založení.

24. 7. Ve Hvožďanech se bude konat
od 14:00 komentovaná prohlídka
Špejcharu. Termín prohlídky je nutné
rezervovat na telefonním čísle 318
696 227 nebo na e-mailu podatelna@
hvozdany.cz
31. 7. Na prostranství u Vagonu se
bude konat zábava, při které zahraje skupina Anča Band. Začátek je ve
21:00.

Hudčice
3. 7. V parku v Hudčicích se budou
konat pouťové oslavy, při kterých od
13:00 vystoupí kapela Kudrnáči, na
16:30 je plánováno představení Fabián,
brdských lesů pán v podání Březnického a Rožmitálského divadelního
spolku, v 18:00 se uskuteční mše svatá
v místní kapli a od 20:00 budou hrát
opět Kudrnáči při večerní venkovní zábavě. Na ni bude vstupné 100 korun.
14. 8. Hudčice navštíví putovní letní
kino. Filmový titul, který se bude promítat, bude upřesněn.

Sedlice
5. 7. V prostorách víceúčelového sportovního areálu v Hoděmyšli se bude
konat 31. ročník Memoriálu Čeňka
Poláka v požárním útoku družstev.
Začátek je od 13 hodin.
10. 7. Na hřišti v Hoděmyšli se bude
konat od 19:00 Valná hromada TJ
Sedlice. Srdečně jsou zváni všichni
členové TJ, sponzoři a přátelé fotbalu.

Hutě p. Tř.

Bezděkov p. Tř.

24. 7. Sbor dobrovolných hasičů v
Hutích pod Třemšínem pořádá u příležitosti 120. výročí založení SDH Hutě
pod Třemšínem od 15:00 Na Dolině
Slavnostní valnou hromadu.

7. 8. V areálu myslivecké střelnice v
Bezděkově pod Třemšínem proběhnou
oslavy 110. výročí založení SDH
Bezděkov pod Třemšínem, spojené se
sjezdem rodáků obce. Program oslav
je průběžně upřesňován dle aktuální
epidemiologické situace.

Hvožďany
3. – 4. 7. Ve Hvožďanech se uskuteční
pouťové oslavy. Po oba dny budou na
návsi stánky a pouťové atrakce a konat
se budou vždy od 14:00 komentované
prohlídky Špejcharu. Termíny prohlídky je třeba rezervovat na telefonním
čísle 318 696 227 nebo na e-mailu
podatelna @hvozdany.cz. V sobotu 3.
7. se bude konat na prostranství u
pohostinství Vagón od 20:30 Oldies
party. Na neděli 4. 7. je připraveno od
16:00 na prostranství u Vagónu hudební odpoledne, při kterém budou hrát
Kudrnáči.

Věšín
2. 7. Obec Věšín zve na letní kino.
Promítání začne na hřišti TJ Sparta
Věšín od půl desáté večer. Promítat
se bude film 3Bobule. Organizátoři
vzkazují, že je třeba si vzít s sebou
pouze deky a dobrou náladu. Vstupné
je zdarma.
4. 7. Zdeněk Čičatka – Sportcentrum
Věšín pořádá od 20:30 hodin zábavu
se skupinou Signal. Bude se konat
na letním parketu věšínského hřiště.
Vstupné je 120 korun.
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Královna nepřijela. Rožmitál se i tak skvěle bavil
Tradiční Slavnost královny Johanky nebylo možné v letošním roce uskutečnit.
Když se ale začala uvolňovat protiepidemická opatření, začali jsme přemýšlet,
jestli by přeci jen bylo možné tuto tradici po loňské odmlce obnovit. Rozhodli jsme se, že uspořádáme to, co bude
aktuálně možné – dobový jarmark a
loutkové divadlo. A že zavzpomínáme na
uplynulé ročníky slavnosti formou venkovní výstavy na náměstí.
Poté co jsme informovali všechny
spolky i jednotlivce, kteří se na organizaci Slavnosti tradičně podílejí, začal ale
program postupně narůstat. MAS Podbrdsko, spolek Rosenthal, Březnický a
rožmitálský divadelní spolek, Základní
i Základní umělecká škola i Třemšínská kvítka a Rožmitálský zámek přispěli svými návrhy takovou měrou, až nás
to zaskočilo. Bylo jasné, že „Johanka“
bude. Jen na její přípravu nebyl rok, ale
přibližně dva měsíce.
Museli jsme stále dbát na vládní opatření, proto se letos neuskutečnily nejvíce navštěvované části programu – královnin průvod, hlavní program a silácká
soutěž Rožmitálský Bivoj. Nebyl udělen
řád paní rožmitálské. Místo toho zahájil
v deset hodin dopoledne před radnicí celodenní program a výstavu mapující 18
let s královnou Johankou pan starosta
Mgr. Pavel Bártl. Vzpomněl společně se
všemi přihlížejícími na svého předchůdce Ing. Josefa Vondráška a ocenil bývalou vedoucí Podbrdského muzea Hanu
Křepelkovou a její tým, který stál u zrodu Slavnosti před 18 lety. Poté zahrála
Třemšínská kvítka.
Po celý den provázel návštěvníky centra města rozverný šašek bratr Paleček

a zval je na další program: loutkové divadlo v zámecké zahradě, hry s rytíři na
nádvoří zámku, koncert Třemšínských
kvítek, vystoupení rytířů i večerní představení Fabián a muzikál Rosenthal v
zámecké zahradě. Ve stodole Podbrdského muzea byla k vidění ještě jedna
výstava – výstava komiksů z české historie v podání žáků 5. třídy, a ve 12 hodin překvapilo kolemjdoucí na náměstí
žonglérské vystoupení literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy.
I přes vysoké teploty byl především v dopoledních hodinách příjemně zalidněný
prostor dobového jarmarku a výstavy na
náměstí, později se návštěvníci přesunuli do stinné zámecké zahrady, na nádvoří a do zámku. Občas někdo zalitoval, že nebyl tradiční slavnostní průvod
královny nebo „Bivoj“, ovšem poklidnější atmosféru celého dne si všichni pochvalovali.
Královna Johanka poslala rožmitálským poddaným pozdrav po svém šaškovi, naživo ji uvidíme až za rok. Výstavu 18 let s královnou Johankou můžete
o víkendech až do poloviny července
vidět na nádvoří rožmitálského zámku,
stejně tak ve stodole Podbrdského mu-

zea si stále můžete prohlédnout výstavu
žákovských komiksů.
Za přípravu, organizaci a realizaci
oslavy 18 let s královnou Johankou patří velký dík všem, kteří se na ní podíleli:
Technickým službám města Rožmitál
pod Třemšínem, pracovníkům Podbrdského muzea, MAS Podbrdsko, Březnickému a rožmitálskému divadelnímu
spolku, spolku Rosenthal, Rytířům ze
zámku růže, Rožmitálskému zámku,
Třemšínským kvítkům, Tomáši Bílkovi
za celodenní výkon v roli bratra Palečka, divadlu Teátr Vaštar za loutkovou
pohádku, Josefu Pekárkovi a Veronice
Lukášové a jejich žákům a žákyním,
rožmitálským hasičům i všem ostatním,
kteří letos ochotně přiložili ruku k dílu,
mnohdy bez nároku na honorář.
Stejně veliký dík patří i vám všem, kteří jste na Slavnost dorazili jako návštěvníci. Bylo vidět, že i po dvou letech má
„Johanka“ v Rožmitále své příznivce a že
jich není málo. Těm, kteří byli omezeni
konáním denního a večerního programu v centru města, děkujeme upřímně
za trpělivost. Vždyť královna Johanka
přijede do svého města nejdříve až zase
za rok!
(pm)

Uplyne sto padesát let od velké rožmitálské tragédie
Před 150 lety ve čtvrtek 27. července
1871 postihla Rožmitál živelná katastrofa, která na několik desítek let poznamenala životy místních obyvatel. V
domě čp. 15 na náměstí chytlo na půdě
přepuštěné máslo a následně vypukl požár, který se vlivem povětrnosti v krátké
chvíli přenesl na všechny okolní domy.
Vichr byl velmi silný a požár rychlý.
Během několika hodin shořely celé dvě
třetiny města, celkem 177 domů a 25
stodol, 320 rodin zůstalo bez přístřeší.
Spisovatel Rudolf Richard Hofmeister
ve svých pamětech po letech popsal výsledky zmíněného živelného dopuštění:
„Pamatuji dobře, jak to vypadalo v ulicích. Stály jen zdi a komíny, a všecko
bylo černé, očouzené, a kam jsem pohleděl, všude spáleniště, kalužky vody
jako inkoust černé, hromady popelu a
zuhelnatělých trámů a mezi tím bloudící
smutné postavy lidí.“
Rodina z domu, kde požár vypukl,

Rožmitál ihned opustila a ze strachu,
aby nebyla poškozenými lynčována. Do
města se už nikdy nevrátila. Zpráva o
požáru vyvolala v celé zemi vlnu solidarity a sbírka peněz i materiálu pomoh-

la následky katastrofy alespoň trochu
zmírnit.
Z pohromy se ale všichni postižení
vzpamatovávali jen těžko, některým se
to nepodařilo vůbec. Někteří sice byli
pojištěni, pojišťovny však tehdy platily svým postiženým klientům zoufale
málo. Mnozí nešťastníci tak skončili ve
spárech lichvářů. K tomu málu šťastných budov, jež ničení přežily, se řadí
například bývalá hospoda Platejz u Podzámeckého rybníka.
Jako obrazové doklady události se
nám do dnešní doby zachovaly fotografie města po požáru nebo grafické
zpracování pohledu na vyhořelou obec
od zdejšího výtvarníka Vladislava Hřímalého. Že je potřeba mít se před nebezpečím požáru na pozoru, víme dobře
i dnes. Proto dbejme všech bezpečnostních pravidel a pokynů místních hasičů,
aby k podobné tragédii už nikdy nedošlo.
(pm)
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Staré fotografie přitahují pozornost
Prohlížení starých fotografií
baví snad každého. Podbrdské
muzeum pečuje o své sbírky
fotografií a připravuje pro příští rok i jejich online prezentaci. Fotografie rožmitálských se
ovšem nacházejí i v jiných paměťových institucích.
Před několika lety se podařilo v Rožmitále zachránit
soubor skleněných negativů
fotografií z příbramského fotoateliéru Václava Petříka. Skleněné destičky byly předány
do péče restaurátorů Státního
oblastního archivu v Praze, kde prošly procesem čištění a digitalizace. Díky tomu se už dnes můžeme pustit do prohlížení
náhledů snímků online - zkuste to i vy!
Na odkazu https://ebadatelna.soapraha.cz/a/2075/1 najdete přes 500 snímků, které vznikly před více než sto lety v
příbramském fotoateliéru. A je velmi pravděpodobné, že se do
něj přijeli vyfotografovat i tehdejší občané Rožmitálu a jeho
okolí. Zkuste si snímky prolistovat a třeba najdete své předky!
Díky spolupráci s veřejností se už několik snímků identifikovat podařilo, jako například tento, zobrazující rodinu Hálových z Příbrami.
Pokud své příbuzné či jejich přátele najdete nebo vám alespoň bude povědomé jméno ze seznamu či třeba poznáte vojenskou uniformu apod., napište své údaje s číslem snímku na
e-mailovou adresu: katerina.jobekova@soapraha.cz. Můžete i
zavolat na čísla 311 000 709 nebo 737 277 827. Přispějete tak k
mapování naší historie. Děkujeme!
(pm)

Přítel Gabriela Brdy Bohumil Trefil
Druhého července si připomeneme
120. výročí narození muže mnoha
profesí: malíře, hudebníka, sbormistra, skladatele a režiséra Bohumila
Trefila. Skromný a nenápadný člověk, rodák z pražského Smíchova,
studoval nejprve v Praze hudební
konzervatoř, později Československou obchodní akademii. Živil se
jako bankovní úředník, od roku 1930
působil v Mladé Boleslavi, kde se
aktivně podílel na kulturním životě.
Pracoval ve dvou tamějších ochotnických divadlech snad ve
všech možných oborech, které lze u divadla uplatnit. V 50. a
60. letech pak vedl a dirigoval několik pěveckých souborů, s
nimiž vystupoval u nás i v cizině a získal řadu ocenění.
Co jej vázalo k Rožmitálu? Nejenom to, že zde nějakou dobu
pobýval, ale oblíbil si i zdejší krajinu. Svědčí o tom jeho malířská díla s rožmitálskou tématikou nebo kniha Rožmitálský
kraj v obrazech, vydaná jeho vlastním nákladem roku 1940 v
Mladé Boleslavi. Přátelil se mimo jiné s místním učitelem Gabrielem Brdou – měli společné zájmy, například rybaření, motýly či výtvarnou činnost. Trefil Brdovi ilustroval jeho knihu
Rybářská maturita (1946, Mladá Boleslav), kde najdeme také
zdařilý Brdův portrét. Je zde zobrazen jako rybář v zablácených gumákách, s prutem, návnadou v kyblíčku a v dlouhém
plášti. Bohumil Trefil zemřel v prosinci roku 1974 v Mladé
Boleslavi. Mnoho svých prací, ať už skladatelských nebo výtvarných, věnoval muzeu v Benátkách nad Jizerou.
V Rožmitále zdobí jeho poměrně rozměrná olejomalba Pohled na město od Bílé skály kancelář pana starosty na radnici. Nedávno se nám podařilo zjistit, že existuje ještě jeden
téměř totožný obraz, který se ovšem nachází v soukromém
vlastnictví.
(pm)

Pojďme zažít skauting

V sobotu 5. června se po 14. hodině odpolední před muzeem nesla krásná melodie trubky. Hlásala, že všichni skauti,
bývalí, současní, i neskauti jsou připraveni k zahájení výstavy Zažij skauting! Po úvodním slovu kurátora a organizátora výstavy Tomáše Brettla, vedoucího skautského střediska
Rožmitál Vítězslava Doležala a vedoucí Podbrdského muzea
Pavly Váňové Černochové skauti zapálili táborový oheň obvyklým způsobem: předáváním zapálené pochodně a slovy,
že zapalují oheň lásky, pravdy, krásy a síly. Poté co táborák
vzplál, všichni skauti (ustrojení do střediskových triček či
skautských košil s šátky na krku) zvedli svoji pravici se vztyčenými třemi prsty a zazpívali „Junáci vzhůru, volá den…“. A
po skautské hymně a dalších třech písničkách byla výstava
slavnostně prohlášena za otevřenou.
Návštěvníci proudili výstavou, která je rozdělena na dvě
části. Přízemí galerie je vyplněno interaktivní částí výstavy,
zahrnující klubovnu, les a tábor. Tam se dali zejména mladší
návštěvníci do plnění skautských odborek, např. divadelník,
přírodovědec muzikant nebo rukodělkář. Na ochozu galerie
pak najdeme část věnovanou historii rožmitálských skautů
od roku 1911 až po současnost. Zde si našla své zejména minulá generace skautů, která si ráda zavzpomínala.
Vernisáž si bohatě užily děti. Kromě zábavy při plnění odborek připravili rožmitálští skauti a skautky ve stodole vyrábění
mýdel nebo na hřišti střílení z luku do terče či opékání hadů
z těsta. V průběhu celého odpoledne byla (a také po celou
výstavu bude) k dispozici kasička, do které rožmitálští skauti vybírají peníze na novou hájovnu Na Dědku, a ve vstupu
do muzea běžela ve smyčce projekce podporující tento záměr.
Večer se až do pozdních nočních hodin všichni bavili na Roztančeném nádvoří muzea s kapelou Horváth Band.
Zažít skauting můžete v Podbrdském muzeu denně mimo
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 29. září. Buď
připraven!
(pm)
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Vzpomínky
Je to, jako by odešel včera, ale 9. července 2021 už
to bude dlouhých 30 let,
co nás navždy opustil pan
Karel Černý z Rožmitálu
p. Tř. Celý život pracoval v
Agrostroji, spolu s bratry byl muzikantem v rožmitálské kapele, ovládal hru
na smyčce i dechové nástroje. Spolu s
manželkou vychovali devět dětí - osm
výjimečných dcer a jednoho legendárního hokejistu. Stále vzpomíná syn Pepík
s manželkou Martou, vnučky Martička
a Hanička, pravnuk Honzík.
rrrr
Dne 19. července uplynou čtyři roky od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří
Haas z Rožmitálu pod Třemšínem. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte na něj s námi.
Děkuje rodina Haasova.

Odešla jsi náhle, nikdo to
nečekal, krutý osud nám Tě
vzal. Loučení žádné, nezbyl
Ti čas, jen velkou bolest
jsi zanechala v nás. Dne
18. července to budou čtyři roky, co nás opustila manželka, maminka a babička, paní Anna Králová ze
Sedlice. Stále vzpomíná manžel, dcery
Jana, Jiřka a vnoučata.
rrrr
Dne 20. července 2021
tomu budou již čtyři roky,
co odešel z tohoto světa pan
Ladislav Kučera z Rožmitálu pod Třemšínem. Za tichou vzpomínku na něj děkuje manželka Alena s rodinou.
rrrr
Dne 31. července 2021
uplyne šest let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan
Ladislav Lachor z Roželova. Za vzpomínku děkuje
manželka.

rrrr
Už je to, Toníku, 15 let, co jsi
nám odešel na onen svět...
Stále Tě v srdci máme a se
smutkem vzpomínáme, ale
také s úsměvem, který jsi
měl tolik rád a uměls radost
rozdávat. My i všichni kamarádi vzkazujem Ti do nebe, že myslíme tu na Tebe...
Vzpomínka Antonínu Horešovskému,
který nás opustil 12. července.
rrrr
Dne 3. července 2021 by se
dožil 52 let náš milovaný
syn, přítel, tatínek, bratr,
dědeček, švagr a strýc, pan
Luboš Hudeček z Hvožďan.
Lubi, jsi pořád s námi. Moc
nám chybíš.
rrrr
Čas utíká a nevrací, co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne
26. července uplyne sedm roků, co nás
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Anna Kalová
z Hutí p. Tř. Dne 13. července uplyne 36
roků, co nás opustil milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Ladislav
Kala z Hutí p. Tř. Nikdy na vás nezapomeneme a stále budete žít v našich srdcích. Dcera s rodinou a syn s rodinou

rrrr
Čas plyne a
vzpomínky zůstávají. Dne 6.
července 2021
uplyne
jeden
smutný rok od
chvíle, kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička, paní
Růžena Poláková ze Zalán. Dne 16.
června 2021 uplynulo osm smutných
let od úmrtí našeho milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka, pana Františka
Poláka ze Zalán. S láskou vzpomínají
dcera Jana a syn František s rodinami.
rrrr
Zhasly oči plné lásky naší
drahé maminky, nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše vzpomínky. Dne
21. července uplyne pět let,
kdy nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, paní
Marie Romová z Leletic. S láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Syn
Vítězslav a dcera Bohumila s rodinou

Sto dvacáté výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Hutě pod Třemšínem
Sbor dobrovolných hasičů v Hutích p. Tř.
zve na slavnostní valnou hromadu

24. července 2021
od 15 hodin Na Dolině

1901 – 2021

Dne 8. července by oslavil
své kulaté 40. narozeniny
náš drahý Ondra Šámal. Je
to již 13 let, kdy nás opustil.
Moc nám všem chybíš, není
dne, abychom na Tebe nemysleli. Vy, kteří jste Ondru znali a měli
rádi, věnujte mu, prosím, vzpomínku. S
díky mamka, Klára a Terezka s rodinami.
rrrr
Život nám nevrátí, co osud
vzal, jen v našich vzpomínkách budeš žít dál. Před
třemi lety, dne 6. července
odešel po těžké nemoci můj
milovaný syn Péťa Slavík
a 30. července by oslavil 49 let. Nikdy
nezapomeneme. Mamka Olga, dcera
Jana a bratři Jaromír s rodinou a Pavel
s Danou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
rrrr
Dne 15. července 2021
uplynou dva roky ode dne,
kdy nás opustila paní
Marie Trefná z Hvožďan.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají synové Jiří a Karel s
rodinami.
rrrr
Dne 18. července 2021 by
oslavil sedmdesáté narozeniny pan Bohumil Vaněk z
Rožmitálu pod Třemšínem.
Všichni, kdo jste „Milana“
znali, vzpomeňte s námi.
Jen ten, kdo Tě znal, ten ví. Stále vzpomínají dcera Jana, syn Milan a sestra
Marie.
rrrr
Hvězdy vám nesvítí, sluníčko nehřeje,
už není naděje. Jen kytičku květů vám
můžeme dát, tiše postát a vzpomínat.
Když vaše hvězda na nebi září, my stíráme si slzy ze tváří. Dne 16. července
uplyne dvacet osm smutných let, kdy
nás opustil pan Jiří Vočka a 18. července uplyne patnáct smutných let, kdy
nás opustila paní Marie Vočková, oba
z Rožmitálu. Stále vzpomíná rodina a
ostatní příbuzní.
rrrr

Knihovna Voltuš

bude mít v červenci zavřeno.
Znovu se na své čtenáře bude těšit

30. srpna 2021
od 13:30 do 15:00.
Výpůjčky knih a časopisů mimo
určenou dobu je možné dohodnout
s knihovnicí Růženou Teskovou.
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SLOVÍČKO KNĚZE
„Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a
roste, on ani neví jak.“ (Mk 4,26-27)
Když bratr Roger zakládal komunitu bratří v malé francouzské vesničce Taizé, nejspíš netušil, do jakých rozměrů
se tato interkonfesní komunita usilující o smíření mezi lidmi rozroste. Dnes je známá po celém světě a přináší bohaté
ovoce. Podobně tomu bylo i tehdy, když bylo založeno abbé
Pierrem hnutí Emauzských domů, starající se o lidi na okraji
společnosti, nebo kongregace Misionářek lásky založená Matkou Terezou. A i další organizace, řády, hnutí, společnosti,
které začínaly s malou hrstkou nadšenců a později se staly
známé po celém světě. Společenství, která začínala v malém
a později v nich našlo pomoc mnoho potřebných. Nejde však
jen o velké věci světových rozměrů. Malé velké věci se mohou
dít v našem každodenním životě na mnoho způsobů: dobré
slovo, laskavost, polknutí „jedovaté sliny“, přání dobra... A
také například i při narovnávání mezilidských vztahů. Poprosíme-li někoho o odpuštění a smíření, mnohdy stačí jen pár
slov. A padnou-li tato slova na úrodnou půdu, budou-li druhou stranou přijata, můžeme už zde na zemi zakoušet radost
a pokoj. K našim plánům je dobré přizvat Ježíše, důvěřovat v
jeho pomoc a nechat se jím vést. Velké věci zrají v tichu a nenápadně. Kéž nám bude léto nejen „uvolněním“ vládou nezákonně nařízených opatření, ale kéž nám bude i časem odvahy
svobodně a radostně zasévat Boží království.
Pater Petr
Pozvánka na akce
Hvožďany:
neděle 4. 7. v 10:10 - poutní mše sv. k poctě sv. Prokopa
Třemšín:
neděle 8. 8. v 10:30 poutní mše sv. k svátku
Proměnění Páně + kulturní program
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V srpnu se bude konat na zámku
v Rožmitále Festival RePeTe
V prostorách renesančního zámku v
Rožmitále pod Třemšínem bude 14. až 15.
srpna 2021 probíhat
první ročník festivalu RePeTe. Přijďte si
zatančit na nádvoří
a přespat v zámecké
zahradě! V rámci festivalu vystoupí kapely různých žánrů, budou promítány krátkometrážní filmy doprovázené debatami s
jejich tvůrci a budou vystavena umělecká díla talentovaných
studentů uměleckých oborů.
Festival organizuje spolek ODD!SPOT složený ze studentů,
které spojuje láska ke kultuře a umění. Organizaci festivalu
zdůvodňují autoři projektu následovně:
„Jelikož je zámek v dlouhodobé rekonstrukci, rádi bychom
ho touto kulturní akcí podpořili. Rozhodli jsme se tedy vytvořit crowdfundingovou kampaň na internetovém portálu Donio, v rámci které nám mohou lidé přispět finanční částkou v
různých výších. Za odměnu si mohou vybrat atraktivní ceny,
od dobrého pocitu až po vyhlídkový let nad zámkem. Pevně
doufáme, že naším projektem rozšíříme povědomí o této krásné kulturní památce, a že z uskutečnění festivalu bude mít
přínos i město samotné. Chceme totiž nabízet lokální občerstvení, či využít ubytovacích zařízení přímo v Rožmitále pod
Třemšínem.“
Julie Brabcová, ODD!SPOT, z. s.

Setkání zástupců osadních výborů
V Zalánech se konalo 17. června setkání zástupců osadních
výborů s vedením města. Zástupci osadních výborů při něm
hodnotili uplynulé období a přednesli své požadavky na období následující. Setkání v zalánském hasičském klubu se zúčastnili starosta Rožmitálu pod Třemšínem Mgr. Pavel Bártl,
tajemnice Bc. Marcela Sladká, vedoucí rožmitálských technických služeb Jindřich Podlena a vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí Městského úřadu v Rožmitále Václav
Krýda.
Protože se jednalo o první setkání osadních výborů po nucené „koronavirové“ pauze, a také členové zalánského osadního
výboru se po ní setkali poprvé, vedly nejdříve jejich kroky na
hřbitov v Rožmitále pod Třemšínem. Položili květiny na hrob
starosty Ing. Josefa Vondráška, který nás nečekaně 29. prosince opustil a poděkovali mu za vše, co za své dlouholeté působení ve funkci starosty města pro Zalány udělal.
(fž)

Členové spolku ODD!SPOT.

Foto: archiv spolku

Koncert v netradičních kulisách

Absolventský koncert ZUŠ Jakuba Jana Ryby se konal ve
středu 9. června v galerii Podbrdského muzea opět v poněkud netradičních kulisách. Po loňském koncertu v retro obýváku se letošní absolventi sešli u táborového ohně
před podsadovými stany výstavy Zažij skauting! Vystoupení přihlíželo několik desítek posluchačů.
(pm)
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Červencové akce pro děti
q Zapeklité otázky – 12. – 14. 7.
odpoledne - Jakou barvu měl bělouš
Karla IV? Jistě, tato hádanka je jednoduchá. Ale najít rozdíl mezi meruňkami
a pětkou v žákovské, to už je o dost náročnější. Přijďte se přesvědčit.
q Vyprávíme příběhy – 19. – 21. 7.
odpoledne - Je snadné vyprávět kamarádovi nějaký příběh. Jak bude ale
vypadat příběh desetkrát zopakovaný?
Poznáme ho ještě? Zábavné odpoledne
v knihovně.
q Kamínkování – 26. – 28. 7. odpoledne - Přijďte proměnit obyčejné
kameny v umělecká díla. Společně si
vytvoříme různé dekorativní prvky do
q

q

q

domu i na zahradu.
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy po celý měsíc
připraveny v oddělení pro děti. Přijďte
si zasoutěžit, případně i něco vyhrát.
Soutěže končí 31. 7.
q

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

Letní soutěž ČT Déčko také v Rožmitále
Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! Dokud padají trakaře, ještě to jde, ale co až
začnou pršet kamiony? Princezna Prga
má plné ruce práce: zachraňuje špunty
zamrzlé v ledu na pláži, suší ovečkám
kožíšky promočené náhlou povodní…
Kdo ten nečas zastaví? Pokud tě zajímá,

jak se bude situace na Déčku vyvíjet,
můžeš ji od 15. 6. sledovat na stránkách
Déčka. Protože už 1. 7. budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit.
Od začátku prázdnin se více dozvíš i v
rožmitálském Turistickém informačním
centru a na webu www.zastavnecas.cz.

Oblíbené informační centrum roku 2021

Asociace turistických informačních center České republiky vyhlásila anketu
o nejoblíbenější turistické informační
centrum letošního roku. Anketa probíhá od 21. června do 31. srpna 2021
formou hlasování na stránkách www.
kampocesku.cz.
Hlas je možné poslat jednomu z turis-

tických informačních center v každém
z krajů ČR. Vylosovaní hlasující budou
odměněni hodnotnou cenou od cestovní kanceláře ATIS. Pokud jste s rožmitálským infocentrem spokojeni, můžete
poslat svůj hlas také jemu. Podrobnosti
na https://kampocesku.cz/informacnicentrum-roku.

Společné čtení doplní
zábavné úkoly

Spojení s knihovnou
přes WhatsApp

Knihovna připravila projekt nazvaný Děti, pojďme číst společně. Čtení s
dětmi hravou formou bude doplněno
zábavnými úkoly. Setkávat se budeme
každé úterý od 14 do 16 hodin. Akce je
určena pro děti 2. až 4. tříd. Čtení bude
probíhat v menších skupinkách, rodiče
musí své dítě přihlásit předem. V případě zájmu kontaktujte: hana.prevratilova@rozmitalptr.cz, tel. 318 665 439.

Od 1. května je spuštěna nová služba
komunikace dětí s knihovnou prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp.
Klade si za cíl přinášet mladým čtenářům aktuální informace o změnách otevírací doby, zasílání seznamu knižních
novinek s krátkou recenzí, diskuzní fórum o knihách, možnost rezervace knih
a další. Pro rychlejší vstup na webové
stránky dětského oddělení knihovny
zašleme přímý odkaz na tyto stránky.
Mladí čtenáři, kteří jsou již v knihovně
registrováni, mohou požádat o přidání
do skupiny Knihovna Rožmitál – děti,
paní Hanu Převrátilovou, knihovnici
dětského oddělení na čísle 725 777 300.
Neregistrovaní čtenáři se mohou domluvit na výše uvedeném telefonním čísle.
Věříme, že vás nová služba zaujme.

Podzimní kurz VU3V
Podrobnosti k podzimnímu kurzu virtuální univerzity třetího věku, který bude
mít tentokrát témata Pozoruhodný svět
hub a Obklopeni textilem, najdete v minulém čísle Třemšínských listů nebo na
webu www.tremsinsko.cz

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

UPOZORNĚNÍ
O letních prázdninách bude provoz
knihovny upraven. Dětské i dospělé oddělení bude otevřeno v pondělí
a ve středu od 9.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00. Oddělení pro dospělé ještě i v sobotu od 9.00 do 12.00.
Informační centrum bude otevřeno
každý den beze změn.

Celé prázdniny se
koná Letní burza knih
V červenci a srpnu bude v knihovně opět
probíhat oblíbená burza knih. Od 1. července do 30. srpna 2021 si budete moci
prohlédnout knihy, které jsme vyřadili z
našeho fondu a nahradili knihami novými, knihy, které máme vícekrát nebo ty,
které se již do našeho fondu nehodí. Někomu z vás ovšem mohou ještě udělat
radost. Třeba zde najdete knihu, kterou
již dlouho sháníte. Přijďte si vybrat a
za dobrovolný příspěvek nebo i zdarma
také odnést něco pěkného ke čtení.

Knihovna uspořádá
Noc s Andersenem
Letošní nocování s mladými čtenáři (od
16-50 let) v Rožmitálské knihovně se
bude konat 17. září 2021. Hlavním tématem bude 80. výročí vydání knihy Záhady hlavolamu spisovatele Jaroslava
Foglara a také hlavolamů samotných.
Prožijeme společné dobrodružství v tajemných zákoutích Rožmitálu či knihovny (dle počasí), vyrobíme zápisník Stínadel a rozluštíme záhadu ježka v kleci.
Pro mladší děti připravíme soutěže, hádanky a doplňovačky zaměřené na jubilanty roku 2021 - Františka Hrubína,
Václava Čtvrtka, Radka Pilaře a 75. narozeniny časopisu Mateřídouška.
Přihlášky a bližší informace získáte v
dětském oddělení knihovny manželů Tomanových, kapacita je omezena na maximálně 20 dětí ve věku 7 – 13 let. Akce
je zdarma, bude vybírán pouze malý poplatek na pojištění v den konání.

V září se uskuteční
další Noc literatury
Po pauze v minulém roce se bude opět
konat Noc literatury. Uskuteční se 22.
září. Účastníkům představíme současnou evropskou literaturu netradičním
a zajímavým způsobem. Zveme vás na
přátelské posezení s předčítanými úryvky z knih. Bližší informace naleznete
v knihovně manželů Tomanových a v
příštím čísle Třemšínských listů.
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Výsledky přijímacího řízení
Na začátku letošního roku nikdo z nás nevěřil, že se ve třídách sejdeme jen na pár týdnů. A že to nebyla doba lehká,
víme všichni: naši žáci, jejich rodiče i my učitelé. Někteří měli
to štěstí, že setkání s pandemií zvládli bez větších zdravotních
problémů, jiní bohužel poznali, co toto onemocnění umí.
Téměř celý rok probíhal formou „výuky na dálku“. I žáci 9.
ročníku si museli při výběru škol vystačit jen s on-line světem. Veškeré návštěvy na středních školách probíhaly v rámci dne otevřených dveří pouze on-line. I konzultace ohledně
přihlášek a stále se měnící pokyny k přijímacímu řízení jsme
museli zvládnout přes počítač. Také s přípravou na samotné
přijímací testy žáci finišovali formou on-line. Někteří z nich si
v době rozvolnění přišli do školy napsat zkoušky nanečisto.
Mnohé školy v letošním roce využily možnosti školních přijímacích zkoušek, na ostatních školách proběhly státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou
řádných termínech. I když se letos uskutečnilo přijímací řízení později, než bylo původně plánované, jsou všichni naši žáci
úspěšně přijati. A jaké obory žáci nejvíce vybírali?
Čtyřleté studijní obory s maturitou
gymnázium – 12 žáků, zdravotnické lyceum – 2 žákyně, nutriční asistent – 1 žákyně, pozemní stavitelství a architektura
– 4 žáci, elektrotechnika – 1 žák, informační technologie – 4
žáci, elektronické počítačové systémy – 1 žák, sociální činnost – 1 žákyně, agropodnikání – 1 žák, obchodní akademie
– 5 žáků, bezpečnostní a správní služby – 3 žáci, pedagogické
lyceum – 2 žákyně, předškolní a mimoškolní pedagogika – 2
žákyně, mechanizační služby – 1 žák, chovatelství – 1 žákyně,
mechanik seřizovač – 1 žák, logistické a finanční služby – 1
žákyně
Tříleté učební obory s výučním listem
automechanik – 4 žáci, opravář zemědělských strojů – 2 žáci,
instalatér – 3 žáci, nástrojař – 1 žák, kadeřnice – 2 žákyně, aranžér – 1 žákyně, umělecký kovář – 1 žák, truhlář –
1 žák.
Mgr. Anna Červená

Rožmitálští páťáci vás v muzeu
provedou českou historií
Že dějiny nejsou nuda, že v historii vše souvisí se vším, že jste
určitě už leccos ze školy zapomněli, že není nutné se v dějepisu jen biflovat letopočty, že děti raději kreslí a tvoří než se učí
fakta, že i v době distanční výuky jsme se ve škole snažili něco
se dozvědět a vymyslet a že nejen český lev dokáže být dobrým
průvodcem naší historií – o tom všem vás možná přesvědčí
výstava Komiksová kronika rožmitálských páťáků. Je k vidění
od 19. 6. do konce prázdnin ve stodole Podbrdského muzea.
Projekt je výstupem samostatné práce dětí z 5. A během distanční výuky vlastivědy. Výstavu samy připravily a nainstalovaly. Děkujeme rodičům za pomoc při zpracování témat. Zve
vás ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. a Podbrdské muzeum.

Úspěch v soutěži Pardubické střípky

I letos jsme se radovali z vyhlášení výsledků 12. ročníku literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky, kterou pořádá
Krajská knihovna v Pardubicích se Střediskem východočeských spisovatelů. V konkurenci 148 soutěžních příspěvků z
20 škol uspěly i dvě literární práce žákyň z třídy 6. A. V 2.
kategorii obsadila se svou prací Můj mladší bráška Barbora
Langová 1. místo a 2. místo pak Eliška Janoušková, která porotu zaujala příběhem o radostech a strastech se svým psem
Samíkem. Ve výtvarné části se 2. místem může pochlubit
Barbora Šebková (7. B), 2. místem Zdeňka Vachatová (7. B) a
čestným uznáním Jiří Matějka (7. B).
Všem moc děkujeme za reprezentaci naší školy, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších literárních a výtvarných soutěžích.
Mgr. Věra Bártlová

Literární soutěž Čeština 21. století
Kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou vyhlásila
literární soutěž Čeština 21. století. Cílem soutěže bylo napsat
příběh, ve kterém budou použita nová slova, která čeština
dříve neznala, ale teď se běžně používají. Jak napsala porota,
nebylo vůbec lehké vybrat práce nejkvalitnější, nejoriginálnější, vtipné a poučné z 644 došlých příspěvků.
V jednotlivých kategoriích bylo oceněno vždy 10 nejlepších
příběhů. Mezi 10 nejlepšími ve velké konkurenci byly dva příběhy našich žákyň. Lovkyně krystalů – legenda o hadím rohu
od Aničky Zemkové ze 4. A a netradiční vtipná Perníková chaloupka od Káti Částkové ze 4. A. Oběma dívkám gratulujeme
k jejich literárnímu úspěchu a děkujeme za pěknou prezentaci naší školy.
(zš)

12

Třemšínské listy - červenec 2021

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Páťáci si užili tři dny na Sobeňáku
Žáci 5. ročníku Základní školy J. J. Ryby se v pondělí 14.
června vydali do tábora na Sobeňáku, aby zde strávili tři dny
školy v přírodě. První den byla na programu sportovní olympiáda. Každý účastník musel projít všechna stanoviště a prokázat svoji zdatnost a rychlost. Ti nejlepší dostali diplom a
odměnu. Překvapením večera byla „piškotéka“ a stezka odvahy, kde nám více než strašidla daly zabrat zvrtnuté kotníky.
Všichni si zasloužili medaili a sladkou odměnu za statečnost.
Děti neminula ranní rozcvička s asistentkami Maky a Niky.
Poté všichni absolvovali stezku smyslů, kde si na pěti stanovištích v praxi vyzkoušeli to, o čem se učili v hodinách přírodovědy. Odpoledne jsme se pak společně vypravili na výlet
do Nepomuku. Cesta byla zpestřena hledáním pokladu. Žáci
museli nejprve vyluštit pět indicií, které je dovedly až k pokladu. Po příchodu do Nepomuku jsme se šli hned osvěžit do
místního koupaliště. Poté jsme se zastavili v bistru Nepál, kde
si každý koupil něco na zub.
Večer jsme si udělali táborák, opekli špekáčky, zazpívali si
za doprovodu kytary trampské písně a zahráli dvě regionální
pověsti - Třemšínský poklad a Oříšky. Ve středu ráno byla
opět rozcvička. Dopoledne se obě třídy zúčastnily turnaje ve
vybíjené a balonkové vodní bitvy. Po obědě jsme pak zamířili
k domovu. I když byla naše škola v přírodě kvůli covidovým
komplikacím kratší, než bývá zvykem, byli jsme všichni rádi
i za tyto tři dny, kdy jsme se mohli navzájem poznat i jinak
než za školními lavicemi – v krásném prostředí brdských lesů.
Mgr. Dana Súlovcová a Ing. Veronika Lukášová

On-line taneční soutěž

Nejstarší dívky z kroužku
Zumby se zúčastnily další taneční soutěže. Zaslaná
soutěžní videa hodnotila odborná porota a 28. května
proběhlo
prostřednictvím
sociálních sítí online vyhlášení. Naši školu reprezentovaly žákyně sedmého ročníku Eliška Fořtová a Helena
Knížetová. Se svou choreografií soutěžily v kategorii
skupin a jednotlivců s průměrným věkem 10 – 19 let a
podařilo se jim obsadit krásné první místo. Ještě jednou moc
gratulujeme k úspěchu.
Markéta Pečená, vedoucí kroužku

Školáci se rozptýlili Dnem v pyžamu
Žákovský
parlament Rybičky uspořádal 11. června akci Den v pyžamu. Jejím cílem
bylo, abychom žáky trochu rozptýlili a vrátili do školy
akce, které byly
dříve připravované
pro odlehčení výuky. Do tohoto dne
se zapojilo mnoho
dětí. Na 1. místě se umístila třída 9. C, na druhém místě třída
1. B a na třetím místě třída 5. A. Děkujeme všem, kteří se
zapojili do této akce, a doufáme, že v příštích letech bude hojnost na akcích pořádaných parlamentem Rybičky minimálně
stejná jako byla v posledních letech. Kateřina Jeníčková, 9. C

ROŽMITÁLŠTÍ SEDMÁCI si užili 16. června krásný den při
výletě, kdy vyrazili do vlašimské Parazoo. Žijí tu zvířata,
která se po zranění nemohou vrátit do přírody.
DEVÁTÉ ROČNÍKY rožmitálské základní školy se vydaly
8. června na dějepisnou exkurzi do Lidic. Foto: archiv ZŠ

Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Škola/Fotogalerie
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Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem

Duhovo – sluníčkový zpravodaj

Víte, proč se červen červená? Asi to není jen sladkými jahodami, rudými třešněmi… On prostě nestíhá! U nás v
mateřské škole zcela jistě ne! Má pouze 30 dnů a potřeboval by dvakrát tolik, vždyť musí dohnat výpadek jarních
měsíců, projektové dny, společenské akce, oslavy, slavnosti… Takový nápor by nezvládl ani prosinec, a to je zkušený měsíc, když zvládne předvánoční a vánoční šílenství…
Měsíc začal nejen oslavou Dne dětí, ale rovnou Týdnem dětské radosti, to je křiku, smíchu při plnění všech dětských
přání při činnostech, které mají děti v mateřské škole nejraději. Fotbalový klub Spartaku Rožmitál pro nejstarší děti připravil Sportovní den. Děti si ověřily svou šikovnost, hbitost a
rychlost. Věříme, že přestože se z dětí nestanou profesionální
sportovci, tento den je povede k pravidelnému pohybu. Na počátku druhého týdne jsme přivítali další návštěvu. Tentokrát
jsme se mohli v rámci projektového dne “Pes, nejlepší přítel
člověka“ seznámit s metodou canisterapie. Čtyři
pejskové byli báječní a my
už víme, jak se k pejskovi
přiblížit, pohladit, jak se k
němu chovat a pečovat o
něj. Pejsek se nám odvděčí
svojí láskou a může nám
pomoci i se zvládnutím
stresových situací. Druhý červnový týden zahájili
svým koncertem učitelé
ZUŠ. Děti měly možnost V rámci projektového dne Pes,
se seznámit s dechovými nejlepší přítel člověka mohly
nástroji, společně zazpí- děti z rožmitálské školky povat za doprovodu profesi- znávat pejsky nejen jako kaonálních hudebníků. Jen marády, ale i jako terapeuty, a
dozněly tóny krásné hud- to při ukázce canisterapie.
by, byl tady Den řemesel.
Od rána mohly děti nejen pozorovat, ale hlavně si vyzkoušet řemeslo perníkářské, včelařské, košíkářské, pekařské,
rybářské. Na malou chvíli se z nich stali malíři, hasiči ale i
zdravotní sestřičky. Nejlepší bylo, že některé výrobky mohly
nejen si samy vyrobit, ale i si na nich pochutnat: medovník,
perníčky, vlastnoručně zapletené housky… Třešničkou, lépe
řečeno jahůdkou bylo završení celého báječného dne fantastickou jahodovou zmrzlinou, protože k nám zavítaly i paní
zmrzlinářky. Na výběr řemesla nebo povolání mají děti ještě spoustu času, ale semínko zájmu je potřeba zasít už teď.
Všechny třídy také navštívily výstavu v Podbrdském muzeu
Zažij skauting! Celý rok jsme nemohli do kina ani do divadla.
Červen to také napravil. Divadelní představení si pro děti připravily paní učitelky pod názvem Mlsná princezna. Krásný
dárek pro děti na rozloučenou před prázdninami! Měsíc červen končí a říká se „to nejlepší na konec“, rozloučení se školáky. Předškoláci si pro své blízké připravili krátký program,
když nám „koviďák“ (dětská terminologie) společné rozloučení
s pasováním na školáky umožnil. Pro rodiče, děti i pro nás
jsou vždy tyto chvíle velmi emotivní. Z tohoto důvodu jsme
zůstaly po skončení oficiální části s dětmi samy. Celá škola
i zahrada patřila po zbytek dne i noci pouze předškolákům.
Prokázali spoustu odvahy, byli bezprostřední, milí a veselí. A
my jsme věděly, že jsme po dobu jejich docházky do mateřské
školy odvedly dobrou práci a s čistým svědomím 31 předškoláků předáváme dál.
Červen je krásný letní měsíc. Možná, že se na začátku trochu červenal z obavy, že vše nezvládne, ale vše dobře dopadlo.
Všechno s naší pomocí zvládl. Přeji všem dětem krásné prázdniny, rodičům pohodovou dovolenou. Všem zaměstnancům
školy děkuji za celoroční práci a přeji jim také krásné dny
zasloužené dovolené.
Za kolektiv MŠ Marie Vrňatová

OSLAVY DNE DĚTÍ. V prvním červnovém týdnu v rožmitálské školce oslavili Den dětí, a to výletováním, výpravou
za zvířátky, sportovními soutěžemi, diskotékou či hledáním pokladu.
Foto: archiv MŠ

DEN ŘEMESEL ve školce se vydařil. Děti se mohly seznámit s řadou profesí a řemesel, které měly možnost si i vyzkoušet. Další snímky ze Dne řemesel najdete na předposlední barevné straně Třemšínských listů a také na www.
rozmitalptr.cz, kde je také video.
Foto: archiv MŠ

Poděkování za Den řemesel
Dne 16. června se na zahradě Mateřské školy uskutečnil
projektový den s názvem Den řemesel. Za organizaci patří
velké poděkování paním učitelkám Jiřině Němcové, Blance Teskové, všem paním kuchařkám za připravené pohoštění, zvláště Petře a Romaně za skvěle zvládnuté řemeslo
pekařské, panu školníkovi Karlovi za převtělení se do řemesla truhlářského, paním uklízečkám Jitce, Katce a Jarušce za servírování zmrzliny. Zvláštní poděkování patří
všem, kteří si pro děti připravili své řemeslo a s láskou je
dětem předávali a věnovali všem dětem dárky.
Hasiči: František Polák, Milan Polák, Libuše Poláková,
Karolína Vlachová, Marika Šípová, Michal Vacek a děti
Rybáři: Aleš Haluska, Marie Šourková, Jaroslava Nassová a malí rybáři
Včelaři: Václav Blažek, Jana Blažíčková
Perníkářka: Božena Leitermannová
Košíkářka: Jana Pauschová
Zdravotní sestřička: Eva Štěpánová
Velké poděkování patří Kulturní kavárně a železářství u
Šulců z Blatné za poskytnutí sponzorského daru - krásných medovníčkových zákusků a majitelům Zmrzlinárny
La Favorita z Příbrami za půjčení stroje a výrobu fantastické jahodové zmrzliny.
Těšíme se na další spolupráci.
Marie Vrňatová
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Místní akční skupina Podbrdsko

Vzděláváme nejenom pedagogy

Místní akční skupina Podbrdsko srdečně zve na

Podbrdský farmářský a řemeslný
trh v Rožmitále pod Třemšínem
v sobotu 18. září 2021 od 10 do 14 hodin
Co můžete čekat?

Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska,
na kterém pracuje tým složený ze zástupců města Příbram,
Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny Podbrdsko,
pokračuje ve snaze přinést do území zajímavé vzdělávací aktivity nejenom pro pedagogy, ale také nově pro širokou veřejnost.
V květnu jsme zahájili online cyklus rodičovských kaváren,
který se setkal s
velkým zájmem
ze strany rodičů
dětí, pro které je
určen. S odborníkem na slovo
vzatým PhDr. et
Mgr. Evou Burdovou, MBA jsme se
věnovali tématu
Jak předcházet
šikaně a kyberšikaně u vlastních
dětí. Lektorka si
připravila povídání o znacích šikany a kyberšikany, jejich odlišnostech, možnostech rodičů těmto jevům alespoň částečně
předcházet. V rámci semináře jsme se pokusili najít odpovědi
na otázky – co mohu já jako rodič udělat, aby moje dítě mělo
dostatečné sebepojetí, jak ho mohu ochránit? Čeho si všímat?
Jak být proaktivní v prevenci? Další rodičovská kavárna opět
se stejnou lektorkou se věnovala velmi aktuálnímu tématu
Jak posílit duševní zdraví nejen dětem a nejen v koronakrizi
a sám zůstat v klidu. Hovořilo se o charakteristikách současného dětství, jak je těžké zvládat distanční výuku a návrat
do školy. Ale také o tom, jak mohou rodiče dítě posílit a pomoci mu zažít úspěch, jak být rodičem, který dokáže vlastní
dítě posilovat a zajistit mu tak dostatečné sebepojetí a sám
sebe zbytečně nestresovat. Hodnocení účastníků bylo velmi
kladné. Cyklus rodičovských kaváren bude pokračovat opět
od září, proto sledujte naše internetové stránky www.mappribram.cz a facebookovou stránku „Místní akční plán ORP Příbram“, kde naleznete aktuální informace nejen k plánovaným
rodičovským kavárnám.
Snažíme se přinést zajímavá témata vzdělávacích aktivit pro
pedagogy. Semináře určené pedagogům se věnovaly například těmto tématům - Diagnostika a rozvoj schopností dítěte
předškolního věku, Šikana a kyberšikana, Syndrom vyhoření
a motivace, Formativní hodnocení. Máme radost, že jsou ze
strany účastníků velmi kladně hodnocené a provází je široká
účast z celého Příbramska. Tým projektu MAP ORP Příbram
Nevíte, kam po základní škole?

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL
20. září 2021
od 9 do 18 hodin

Příbram, sál zastupitelstva
Náměstí T. G. Masaryka 121, Příbram
Vstup zdarma

Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů
(domácí koláče, sýry, mléko, mouka,
káva a mnoho dalších), dále širokou
škálu řemeslných výtvorů (šperky,
hračky, dřevěné dekorace…) Vše bude
doprovázet příjemná hudba, která
naladí příjemnou atmosféru.
Podrobnosti najdete na www.maspodbrdsko.cz.
Akce se uskuteční dle aktuální situace a dle vládních
opatření a nařízení k situaci Covid-19.
Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na viděnou, MAS Podbrdsko, z.s.
Kontakt: Petra Benjáková, info@maspodbrdsko.cz,
tel. 725 912 006

Rodinné centrum Třemšínek
Rodinné centrum nezahálí. Den dětí jsme
oslavili akcí Pohádkové
putování. Na dětských
hřištích v Rožmitále se
schovaly postavičky z
pohádek. Úkolem dětí
bylo všechny najít a odpovědět jim na otázky. Z
herních lístků jsme vylosovali deset výherců, kteří si odnesli
pěkné ceny. Sponzorem akce byla Česká televize, která nám
věnovala ceny do soutěže. Mnohokrát děkujeme!
V období letních prázdnin bude Rodinné centrum Třemšínek zavřeno, ale budeme se na vás těšit opět v září.
Komu by Třemšínek přeci jen chyběl, může se zapojit do
naší prázdninové akce Hračky na cestách. Vezměte s sebou
na výlet či dovolenou oblíbenou hračku, plyšáčka a vyfoťte je
na zajímavém místě. Fotografii pak pošlete se jménem vašeho
dítěte a krátkým popisem místa na náš třemšínkový e-mail:
tremsinek@gmail.com. Na každého, kdo se akce zúčastní,
čeká malé překvapení.
Sledujte naše facebookové stránky, chystáme pro vás malé
i velké prázdninové výzvy.
Přejeme vám příjemné letní prázdniny plné pohody a legrace. V září na shledanou!
Tým RC Třemšínek

Pozvánka na tradiční rybářské
závody na Sadoňském rybníku
Rádi bychom vás pozvali na rybářské závody, které proběhnou 11. září 2021 pro dospělé a 12. září 2021 pro
děti na Sadoňském rybníku (koupaliště). Zápisné pro
dospělé činí 200 Kč a bude se platit předem na účet
zveřejněný spolu s dalšími informacemi k závodu v srpnových Třemšínských listech a na webových stránkách
Místní organizace Rožmitál. Kapacita je 50 závodníků.
Pokud nebude naplněna, budou pozváni i mimorožmitálští rybáři. Těšíme se na účast všech závodníků. Změna je vyhrazena podle aktuální epidemiologické situace.
Za MO Rožmitál pod Třemšínem Radek Tůma
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Cvokařské muzeum se představilo
v pořadu Rady ptáka Loskutáka

15

Letní program na zámku
11. 7. Jóga na nádvoří s Ivou Ceradskou - od 10:00
23. 7. Letní kino na nádvoří: Jak utopit Dr. Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách (1974)
24. 7. Letní kino na nádvoří: Příběh rytíře (2001)
30. 7. Letní kino na nádvoří: Tři veteráni (1983)
31. 7. Letní kino na nádvoří: Palm Springs (2020)
6. 8. Letní kino na nádvoří: Big Lebowski (1998)
7. 8. Letní kino na nádvoří: Gentlemani (2019)
Film začíná vždy od 21:30, v případě deště se nepromítá.
Vstupné 100 Kč. Změna programu vyhrazena.
14. – 15. 8. Festival RePeTe

Poděkování Radě města od rybářů
Štáb televize Nova natáčel 26. května v Cvokařském muzeu ve
Starém Rožmitále reportáž pro pořad Rady ptáka Loskutáka,
která byla v tomto pořadu odvysílána 12. června. Počasí ale
devítičlennému štábu příliš nepřálo. Tříhodinové natáčení doprovázel poměrně vydatný déšť.
Jindřich Jirásek

Klub vojenské a historické techniky
Západní Pobřeží pořádá

7. LETNÍ VYVEDENÍ
sraz vojenské a historické techniky.

Zveme každého majitele a fanouška historické, civilní
a vojenské techniky.

6. 8. – 8. 8. 2021
Rožmitál p. Tř. – areál bývalých kasáren
(příjezd možný v pátek 6. 8. od 14:00)
Těšit se můžete na dobré jídlo a pití, orientační závod,
živou hudbu MP4FUN – v pátek od 18:00.
Více informací na www.zapadnipobrezi.websnadno.cz,
e-mail: zapadnipobrezi@seznam.cz

Zájezd Fanclubu Rožmitálské
Venkovanky do Mladé Vožice
Fanclub Rožmitálské Venkovanky plánuje uspořádat zájezd
do Mladé Vožice na společný koncert Rožmitálské Venkovanky Josefa Janouška a Strahovanky Františka Adámka. Akce
zvaná „Mladovožická nota 2021“ se koná v neděli 15. srpna
2021 v zámecké zahradě od 14 do 17 hodin. Předpokládaný
odjezd bude kolem 10. hodiny a podrobnosti o odjezdu budou
sděleny nahlášeným zájemcům individuálně. Zájezd se uskuteční na základě přihlášených zájemců. V případě malého zájmu se zájezd neuskuteční.
Zájemci, prosím, hlaste se do 18. července na telefonní číslo
724 078 562 předsedy fanclubu Jana Uhlíře.
Vše potřebné o Rožmitálské Venkovance i jejím fanclubu
najdete na internetových stránkách www.venkovanka.eu
nebo na Facebooku „Rožmitálská Venkovanka Josefa Janouška“.
Jana Filinová

Rádi bychom touto cestou poděkovali Radě města za poskytnutí finančního příspěvku na činnost Českému rybářskému svazu místní organizaci Rožmitál pod Třemšínem a další podporu z města Rožmitál. Jsme rádi, že
město podporuje zájmové organizace a spolky ve své zájmové činnosti a věřím, že to dělají i ostatní obce v mikroregionu. Dnes je každý spolek rád za každou korunu,
která přijde do spolkového rozpočtu a umožní rozvíjet a
uspořádat danou činnost jednotlivých spolků podle jejich
zaměření, ať jsou to rybáři, myslivci či organizace jiného
zaměření. Věříme a předem děkujeme za to, že podpora
bude pokračovat i v budoucnu.

Poděkování do vlastních řad
Rád bych veřejně poděkoval všem, kteří se podíleli na
opravě rybníka Velký Kotelský, především hospodářské
skupině okolo našeho hospodáře Pavla Zemka, která danou stavbu provedla ve svém volném čase bez požadavku na jakoukoliv náhradu finanční odměny, kdy práci
na rybníce tito rybáři obětovali spoustu volných víkendů
a volných chvil po své pracovní době a opravu rybníka
dovedli až ke kolaudačnímu řízení. Odměnou je, že pro
všechny rybáře je dohodnuto s majitelem prodloužení
pachtovní smlouvy až do roku 2035 za výhodnějších podmínek než dosud a je do té doby zažehnáno pronajmutí
rybníka jinému nájemci.
Dále jsem rád, že se obnovila po situaci ve světě, která
nás bohužel omezuje víceméně všechny, činnost našeho
rybářského kroužku se všemi akcemi, které pro naše mladé rybáře připravuje kolektiv vedoucích a spolupracovníků kroužku, za což i jim patří poděkování.
Co bude dále, to ukáže situace, ale chtěli bychom, aby
se vše vrátilo tam, kde to bylo předloni a my jsme mohli
bez potíží uspořádat jak rybářský tábor v srpnu, tak závody a oblíbené slavnosti v září či tradiční a hojně navštěvovaný ples.
Milan Pojer, předseda ČRS MO Rožmitál

S Tuláčky se můžete vydat
po Brdech a CHKO Brdy
V drogerii Blanky Pazderníkové na rožmitálském náměstí
je k dostání nová kniha S Tuláčky cestou necestou. Kniha
je plná psích příběhů, které zažili při toulkách po Brdech
a v CHKO Brdy. Najdete zde spousty barevných fotografií z
toulek, mapy s trasami výletů, odkazy do map, QR kódy s
trasami a hlavně nezapomenutelné zážitky.
(red)
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Další novinka v Centru Rožmitál
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb má pro své klienty další novinku. Byl zde
vybudován další z prostředků
sloužících k rehabilitaci a k
posílení soběstačnosti klientů. Jedná se o nové terapeutické jezírko, které se nachází
v areálu Centra, konkrétně
na naší rozlehlé zahradě.
Vybudováním tohoto jezírka a úpravou navazujícího
okolí došlo k dalším vkusným
úpravám zahrady a osázení
okolí novými rostlinami, keři a několika stromy, které do budoucna zajistí v okolí jezírka příjemný stín.
Nedílnou součástí jezírka je Kneippův chodník jako jedna z
vodoléčebných a relaxačních procedur. Tato procedura vede
ke zlepšení prokrvení nohou, zlepšení metabolismu a krevního oběhu. Tato procedura nemá žádná zdravotní omezení a
mohou si ji dopřát všichni bez rozdílu věku.
Díky bezbariérovému řešení jezírka můžeme tuto proceduru
umožnit rovněž uživatelům, kteří jsou upoutáni na vozíček.
Terapeutické jezírko je rovněž doplněno nerezovými nádržkami na ruce, které budou také sloužit k rehabilitaci, konkrétně
rukou, které si budou moci klienti v nádržích namáčet.
Tato novinka byla našimi klienty hojně využívána hlavně
v nedávném tropickém počasí a přinesla jim příjemnou míru
osvěžení.
Bc. Markéta Michálková

Třemšínské listy - červenec 2021

Dětský den pořádaný v Pňovicích
Po roce omezování se i v osadách vrací život zpět do normálních kolejí a díky rozvolnění si 29. května od 14 hodin mohly
děti z Pňovic a přilehlého okolí užít dětský den. Radost z možnosti opět se scházet byla na první pohled patrná a projevila
se naplněním kapacity areálu ještě před úvodním zahájením.
Do připravených soutěží a her se zapojilo asi 60 dětí, které
potrénovaly své dovednosti v házení míčků, střelbě lukem a
paintballovou pistolí nebo při přemisťování vajíček. Při chůzi
s balonkem mezi koleny nebo na chůdách zlepšovaly rovnováhu a své hmatové schopnosti cvičily při poznávání předmětů.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci požární nádrže posloužila její plocha jako malířské plátno pro kresbu křídami. Po
splnění patnácti disciplín si děti své odměny vytočily v kole
štěstí. Památkou na tento den zůstane obraz stromu, který
děti vytvořily otiskem své dlaně. Obraz bude vystaven v sále
hasičského klubu.
A nezapomněli jsme ani na rodiče. Celkem devět mužů a
devět žen bojovalo v souběžné soutěži o to, kdo má větší sílu
a výdrž.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že jste si to užili minimálně tak jako my. Zároveň bych chtěl poděkovat organizátorům a vedoucím stanovišť ze Sboru dobrovolných hasičů
Pňovice, osadního výboru, mladým maminkám a Martinovi
Levému, který měl svou disciplínu „střelba paintballovou pistolí“ do detailu připravenou. Dále děkuji sponzorům, Městu
Rožmitál pod Třemšínem a 9. okrsku za podporu a poskytnutou pomoc. Budeme se těšit na další setkání na některé
z dalších pořádaných akcích pro děti i dospělé. Tu nejbližší
plánujeme na 7. srpna, tak si neváhejte rezervovat termín!
Dále budou v průběhu léta probíhat brigády na opravu požární nádrže a opět začneme promítat v hasičském klubu.
Pro bližší informace sledujte facebookové stránky „SDH Pňovice (Rožmitál pod Třemšínem)“ a nebo vývěsní cedule v obci.
Bc. Vlastimil Janoušek, SDH Pňovice
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Rožmitálský rodák vydal
román s názvem Terorista
Rožmitálský rodák, historik a spisovatel Mikuláš Pešta vydal knihu Terorista. Román s rysy thrilleru a detektivního
románu vypráví příběh mladého muže sympatizujícího s
extrémní pravicí v současné České republice. Hlavní antihrdina je frustrován stavem společnosti a tím, co vnímá
jako úpadek civilizace pod taktovkou levicových liberálů a
neziskových organizací. Pod vlivem svého politického guru
se rozhodne osobně angažovat v boji a vypracuje důmyslný
dlouhodobý plán. Hodlá vstoupit do jedné z významných
neziskovek, kterou vnímá jako původce zla, získat si důvěru ostatních členů, a nakonec jménem oné neziskovky
vykonat teroristický útok. Hodlá tím vyburcovat společnost a poukázat na domnělá nebezpečí levicového aktivismu. Kniha využívá autorovy znalosti prostředí politického
extremismu. Jak se děj hýbe kupředu a hlavní postava se
blíží k vykonání atentátu, příběh získává rysy thrilleru a
detektivního románu – ovšem z pohledu zločince.
Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad a v Rožmitále pod
Třemšínem je k dostání v drogerii u paní Blanky Pazderníkové na náměstí.
(red)

Kabát Revival West v Hutích
18. října 2021 od 19 hodin
SPOLEČENSKÉ CENTRUM
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Vstupné 250,- Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři Městského
kulturního střediska v Rožmitále p. Tř.

Letní koncert Rožmitálské Venkovanky
a Valná hromada fanclubu

neděle 18. července 2021
Srdečně zveme všechny příznivce hezké muziky na letní
koncert Rožmitálské Venkovanky - stejně jako v loňském
roce proběhne v červenci ve venkovním areálu restaurace
New Romance v Rožmitále pod Třemšínem. Budeme moc
rádi, když si v neděli 18. července uděláte čas a přijdete.
Pokud jste člen Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, nebo
se jím chcete stát, tak přijďte ve 12 hodin, kdy proběhne zasedání Valné hromady fanclubu včetně společného
oběda.
A pokud chcete přijít na samotný letní koncert naší kapely, tak ten začne v neděli 18. července od 15 hodin. V
případě nepříznivého počasí proběhne letní koncert v rožmitálském společenském centru.
Jana Filinová

V Hutích pod Třemšínem na prostranství u hostince Na
Dolině se konal 18. června koncert skupiny Kabát Revival
West. Úspěšnou letní akci uspořádali provozovatelé místní restaurace.
Foto: archiv kapely

18

Třemšínské listy - červenec 2021

Příběh z Charity Příbram

Paní Dana dlouhodobě snášela slovní i fyzické útoky od svého partnera.
Chtěla od něho odejít, ale ne hned.
Čekala, až… Až vyroste syn. Až si
bude jista, že vystačí s jedním platem. Až si najde nové bydlení. Až…
Loni ale trojici změnila plány koronavirová karanténa. Z bytu se stalo
vězení a pomyslná poslední kapka na
sebe nenechala dlouho čekat. Po jedné z hádek otec napadl sedmiletého
syna. Dana se obrátila na službu pro rodiny s dětmi, Charita Příbram.
Domácí násilí většinou začíná nenápadně omezováním
nebo drobnými výpady. Odehrává se v soukromí společného obydlí, zpravidla beze svědků z vnějšku, a proto často
zůstává dlouhou dobu skryto. Oběť postupně začíná věřit,
že si za vše může sama, a proto nejde násilníka ohlásit na
policii. Nesvěří se příbuzným ani přátelům. Stydí se. Pochybuje: Je jedna facka už násilí? Nezasloužila jsem si ji?
A s kámoškami mě nepouští ven určitě proto, že mě miluje
a chce mě mít jen pro sebe… Právě v takové situaci mohou
pomoci odborníci. Vědí, že oběť, která se jim rozhodla svěřit, nesmí zklamat. Jsou připraveni ji vyslechnout, nesoudit, pochopit, podpořit, pomoci. Snaží se najít řešení i tam,
kde si oběť myslí, že už žádné neexistuje.
Pracovníci Charity Příbram dokáží propojit organizace
a ty umí pomoci najít náhradní bydlení, zlepšit narušené vztahy s dětmi, vykomunikovat sociální dávky, poskytnout sociálně-právní poradenství. K obětem domácího násilí nepřistupují jako rodiče, nementorují. Jsou partnery,
kteří ukazují možnosti, jak začít žít jinak. A to musí oběť
chtít hlavně sama. Jako paní Dana z úvodního příběhu.
„Pomohli jsme jí s přijetím do azylového domu a během
pravidelných konzultací s našimi terapeuty nyní pracuje
na tom, aby se dokázala psychicky vyrovnat s traumatizující zkušeností a aby se v životě osamostatnila a věřila si.“
vysvětluje pracovnice Charity. Násilí může směřovat nejen
k partnerům a manželům, ale i ke starým lidem a zdravotně postiženým.
Charita Příbram
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně
najdeme vhodné řešení.
Poradenství pro veřejnost, kontaktní místo Charity
Příbram najdete na zdravotním středisku v Rožmitále
pod Třemšínem či v klubovém centru ve Hvožďanech.
Můžete za námi přicházet:
• každé úterý od 13.00 do 16.00 hodin - Hvožďany
• každou středu od 9.00 do 15.00 – Rožmitál p. Tř.
Případně dle domluvy na telefonu:
Květuše Tomanová – 733 741 086

TRAVESTI SHOW

Techtle Mechtle a Kočky
20. září 2021 v 19:00

Společenské centrum Rožmitál p. Tř.
cena 300,- Kč
+ 30,- Kč při zakoupení v den akce
Předprodej vstupenek zajišťuje
Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř.

Sebíkovi se v kroužku daří

Top úlovkem, kterým byl nádherný kapr o délce 64 centimetrů, se může pochlubit Sebík, úplný nováček rožmitálského rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod
Třemšínem. Byl to jeho třetí kroužek u nás. Rodiče mu k
narozeninám koupili nový prut a výbavu. Tatínek s ním
chodí na kroužek a učí se chytat spolu. Musíme je pochválit, opravdu si všechny rady vzali k srdci a daří se jim.
Sebíkovi moc. Gratulujeme a přejeme mu, ať i nadále chytá tak krásné ryby. Jaroslava Nassová, vedoucí kroužku

O počasí v květnu
Na tento poslední jarní měsíc asi dlouho nezapomeneme.
Jako celek vyšel po zhodnocení teplotně silně podnormální a
srážkově naopak silně nadnormální, když průměrná teplota
9,7°C je 1,8°C pod dlouhodobým normálem a úhrn srážek
118,8 mm představuje plných 177 % téhož normálu. Panovalo většinou velmi proměnlivé deštivé a chladné počasí. Chladnější květen byl v roce 1990 s mimořádně nízkým průměrem
teploty 8,6°C. Vůbec nejchladnější pak byl květen roku 1957
s průměrem teploty 8,5°C! Vývoj v přírodě byl značně opožděný.
Od 1. do 8. 5. převažovalo chladné a deštivé počasí. Na 1.
máje po intenzivním večerním a nočním dešti spadlo krásných 22,5 mm srážek. Ve dnech 4. a 5. 5. vál silný až bouřlivý
vítr. Mráz ve 2 m nad zemí se vyskytl ve dnech 4. a 8. 5., kdy
teplota -1,7°C naměřená 8. 5. (při zemi bylo -5,3°C) byla i
nejnižší v celém měsíci. Další přízemní mrazíky se objevily ve
dnech 3. a 6. 5.
Od 9. do 11. 5. jsme zažili tři výjimečně teplé dny, které zcela vybočovaly z celkového průběhu počasí. Maximální teploty
přesáhly hranici 25°C, přičemž teplota naměřená dne 10. 5. o
hodnotě 28,1°C byla i nejvyšší teplotou v měsíci a zároveň i od
počátku roku 2021. Oblačnost byla zmenšená, noci však byly
poměrně chladné, čímž amplituda (rozkyv) teploty přesahovala dokonce 20°C. Příroda se začala až překotně probouzet.
V dlouhém období od 12. do 28. 5. se silně ochladilo, teploty zřídkakdy přesahovaly hranici 15°C a každodenně pršelo,
nejvíce ve dnech 12. a 13. 5., kdy spadlo po řadě 37,3 mm
a 21,2 mm vody! Vláhový deficit byl tak vyrovnán. V celém
popisovaném období bylo naměřeno neuvěřitelných 85,8 mm
blahodárných srážek. Přízemní mrazíky jsme zaznamenali
ještě ve dnech 23., 24. a 26. 5. (tzv. malí ledoví muži). Byly
nastěstí
jen slabé a krátkodobé, takže vegetaci nepoškodily.
ˇ
Občas se zdálo, že bude tepleji, ale příliv chladného a vlhkého
vzduchu se vždy obnovil.
Poslední dny od 29. 5. do konce měsíce byly již beze srážek
a 31. 5. se sice ještě ukázal přízemní mrazík, ale teplota přes
den dosáhla příjemných 18,1°C. Také oblačnost byla již menší a slunce déle svítilo.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.
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Hvožďany
Kultura na Hvožďansku v červenci
10. 7. – Venkovní taneční zábava, Roželov - Mýta parket u
tenisových kurtů, hraje: Víla A., 20:30 hodin
24. 7. – Komentovaná prohlídka Špejcharu, 14:00 hodin, termín na prohlídky si prosím rezervujte na: 318 696 227 nebo
na e-mailu: podatelna@hvozdany.cz
31. 7. – Zábava u Vagonu, hraje Anča Band, 21:00 hodin

Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 26. 5. 2021, které se konalo
v Klubovém centru ve Hvožďanech od 17:00
03/2021/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivana Juračková, Veronika Jindřichová,
Martin Fous a ověřovatele zápisu: Milan Jaroš, Bc. Petr Lavička a zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
03/2021/02 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
pozemku p. č. 226/1, k. ú. Roželov o výměře 6 500 m2, za
podmínek: 2 000 Kč/ha/rok, doba pronájmu: od 1. 8. 2021
do 31. 12. 2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
03/2021/03 Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele na
zpracování změny č. 2 územního plánu obce Hvožďany a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo s projektovým ateliérem AD s.r.o. v ceně 102 850 Kč vč. DPH.
03/2021/04 Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele na
zpracování územní studie ploch B9 (lokalita „Kněžský“) a VP v
obci Hvožďany a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy
o dílo s firmou AD s.r.o. v ceně 48 400 Kč včetně DPH.
03/2021/05 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený obsah a
zadání změny č. 2 ÚP Hvožďany dle § 55a) stavebního zákona
o 6 specifických podnětů, které se týkají úpravy ploch veřejného prostranství - k. ú. Hvožďany a k. ú. Vacíkov. Zadání
změny č. 2 ÚP je přílohou tohoto Usnesení.
03/2021/06 Zastupitelstvo obce po projednání:
1. schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu obce Hvožďany s podněty došlými do termínu do 15. 5. 2021
2. souhlasí se zařazením těchto došlých podnětů za podmínky plné úhrady nákladů od žadatelů na pořízení a zhotovení
změny č. 3 ÚP obce Hvožďany
3. ukládá místostarostovi připravit podklady pro zavázání se
těchto žadatelů o změnu č. 3 ÚP Hvožďany
4. určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6, odst. 5, písmene f) stavebního zákona, ve vazbě na § 30 - pana místostarostu Ing. Michala Zdeňka
5. na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pověřuje
pořizováním změny č. 3 územního plánu pana Ing. Miroslava
Sládka - IČ 123 27 166
6. pověřuje starostku obce k podpisu SoD na pořízení Změny
č. 3 ÚP obce Hvožďany s Ing. Miroslavem Sládkem, Písek
7. ukládá starostce vybrat zhotovitele změny č. 3 ÚP Hvožďany formou poptávkového řízení s min. třemi nabídkami.
03/2021/07 Zastupitelstvo obce odkládá vyhodnocení výběrového řízení a výběr zhotovitele na projekt “Revitalizace
veřejného prostranství u tvrze v obci Hvožďany“ a pověřuje
starostku obce k jednáním s řídícím orgánem OPŽP a dotčenými o úpravě projektu
03/2021/08 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně
závazné vyhlášky obce Hvožďany č. 2/2021 o nočním klidu.
OZV č. 2/2021 je přílohou tohoto Usnesení.
03/2021/09 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
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Pouť ve Hvožďanech
3. – 4. 7. – Pouťové atrakce a stánky na návsi
3. – 4. 7. – Komentované prohlídky Špejcharu - vždy od
14:00. Termíny na prohlídky si prosím rezervujte na čísle
318 696 227 nebo na e-mailu: podatelna@hvozdany.cz
3. 7. – Oldies party na prostranství u pohostinství Vagón
- od 20:30 hodin
4. 7. – Hudební odpoledne na prostranství u pohostinství
Vagón, hrají Kudrnáči - od 16:00 hodin

obce na rok 2021 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2021“ pro SH ČMS
– 10. okrsek Hvožďany ve výši 25 000 Kč.
03/2021/10 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2021 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2021“ pro SK Vacíkov ve výši 18 000 Kč.
03/2021/11 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2021 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2021“ pro Spolek
Beneše z Blíživy z Hvožďan p. Tř. ve výši 10 000 Kč.
03/2021/12 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2021 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2021“ pro TJ Sokol
Hvožďany ve výši 25 000 Kč.
03/2021/13 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2021 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2021“ pro Český
svaz včelařů ZO Hvožďany, z. s. ve výši 15 000 Kč.
03/2021/14 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2021 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2021“ pro NK Třemšín, z. s. ve výši 15 000 Kč.
03/2021/15 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 48 042 Kč a
pověřuje starostku obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu SK S-1463/OŽP/2021
03/2021/16 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 k
SoD na projekt: „Obnova Pacholeckého rybníka“ – termín dokončení díla do 31. 7. 2021.
03/2021/17 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 73/2 v k. ú. Leletice
03/2021/18 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Leletice.
03/2021/19 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p. č. 275/21 v k. ú. Vacíkov (podíl 14/172) o
výměře o výměře do 140 m2, podmínky záměru: doba pronájmu 10 let, výše nájmu 2 Kč/m2/rok.
03/2021/20 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového
osobního vozidla značky ŠKODA Kamiq dle cenové nabídky
firmy Autocentrum Jan Šmucler, s. r. o. Plzeň a pověřuje
starostku obce podpisem kupní smlouvy a zároveň k prodeji
osobního vozidla Škoda Yeti.
03/2021/21 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt č. 1 ve Hvožďanech čp. 6 do 30. 6. 2022 dle
podmínek usnesení č. 03/2019/18.
03/2021/22 Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z rozpočtu obce na účet
Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Hvožďany
za kalendářní rok 2021 a zároveň tato částku bude zohledněna v rozpočtovém opatření.
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Různé zprávy z Hvožďanska

• Nové dřevěné sezení pro turisty bylo usazeno u polní
cesty nad Mýty.
• Obecní knihovna bude v červenci otevřena pro veřejnost
v pondělí 12. 7. dle platných covidových opatření.
• Platná opatření a praktické informace v souvislosti s
pandemií Covid-19 jsou pravidelně aktualizovány na www.
hvozdany.cz.
• Odečet vody – od konce června a do poloviny července probíhá v obcích Hvožďany, Leletice, Roželov a Vacíkov
odečet vody z vodoměrů. Hotovostní nebo bezhotovostní
úhrada za vodné a stočné bude provedena na základě vystavené faktury.
• Uzavření obecního úřadu – ve středu 7. 7. 2021 bude
zrušen úřední den. Od středy 7. 7. do pátku 9. 7. 2021
bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
• Provozní doba obecní kompostárny: 1. 4. – 30. 9. 2021
od 8 do 19 hodin.
• Multifunkční hřiště je otevřeno každý den od 9 do 19
hodin. Provoz hřiště je zajištěn v souladu s platnými covidovými opatřeními. Na obecním úřadu lze bezplatně zapůjčit tenisové rakety pro dospělé i pro děti.
• Z-BOX společnosti Zásilkovna je umístěn ve výklenku
budovy obecního úřadu. Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin
denně sedm dní v týdnu. Jakmile řidič doručí zásilku do
Z-BOXu, obdrží zákazník informační e-mail, SMS zprávu
a notifikaci do aplikace Zásilkovna.

Jubilanti v červenci
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Václav Benda 		
Miroslav Štika		
Alena Weinfurterová
Milena Škáchová
Jana Bláhová
Václav Vondřich
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Srdečně blahopřejeme!

ZŠ a MŠ Hvožďany

Akce plánované na červenec
•
•
•
•

1. 7.
Zahájení hlavních (letních) prázdnin
19. - 23. 7. 1. turnus příměstského tábora: sportovní
26. - 30. 7. 2. turnus příměstského tábora: divadelní
2. - 6. 8.
3. turnus příměstského tábora: zážitkový
Mateřská škola je v době letních prázdnin v provozu
od 26. 7. do 6. 8. 2021 - od 6.30 do 16.30
Úřední dny v době letních prázdnin
budova ZŠ - pondělky od 8.00 do 12.00

Aktuality, dokumenty, fotogalerii, informace z jídelny a
mnoho dalšího naleznete na webu www.zsmshvozdany.cz
Všem zaměstnancům obou škol, žákům a rodičům přeji
po velmi náročném školním roce krásné slunečné letní
prázdniny, klid a pohodu... a hlavně, abychom se v září
ve zdraví sešli již za normálních podmínek.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

Poděkování za mnohaletou práci
p V závěru letošního školního roku se s námi loučí po
téměř celoživotním profesním působení na naší škole
Mgr. Alena Weinfurterová - odchází si plně užívat zasloužený důchod a vnoučátka. Po celá léta byla obětavou,
důslednou, spolehlivou a energickou kantorkou, která dávala žákům a škole mnoho nad rámec běžných povinností.
Po celá léta byla pravou rukou ředitelek školy, věnovala se
zájmové činnosti dětí, účastnila se jako vedoucí na letních
táborech a na dalších mimoškolních aktivitách. Za to vše
jí patří obrovské díky.
p Druhým pracovníkem, který se s námi po osmi letech v
závěru školního roku loučí, je oblíbená vychovatelka školní
družiny Eva Šindelářová. Vždy se obětavě a s láskou věnovala dětem ve své družince. Také jí patří velké poděkování.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

Školáci se vydali na výlet do Prahy
Po odmlce kulturních akcí a vejletů jsme narychlo přemluvili
dvorního majitele busu pana Růžičku a obvolali možnosti návštěvy Pražského hradu a Národního muzea. Nastal čtvrtek
10. června a plný vůz francouzské výroby se hnal ku Praze.
Jelikož naše kulturní klenoty se probouzejí stále ještě pomalu, tak Pražský hrad a Katedrála patřily pouze nám. Úplně
prázdná nádvoří a sakrální budova působily až démonicky.
Ticho a pouze nahodilé výkřiky úžasu nerušily pohodovou
prohlídku. Naprosto totožná situace byla i ve Zlaté uličce. Ani
noha, prostě nevšední okamžiky.
Drobným zklamáním pro nás starší a pamětníky bylo Národní muzeum, stále ještě prosté bývalých exponátů z říše
zvířat a vývoje člověka nejen u nás. Částečně to zachránila trvalá expozice hornin a minerálů - to je opravdová palba
hlavně pro obdivovatele polodrahokamů, ale zaujme i lajka
svým nejen barevným spektrem. Nedalo se jinak, zakončení
proběhlo v budově U Mc´Donaldů - pro některé děti svatyni té
správné výživy.
Mgr. Marcel Voříšek
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Zprávy z hvožďanské školky Konečně jsme mohli jet na rafty
• V rámci projektu „Zdravá strava“ přijela do školky dvojice
„Vanda a Standa“ s hudebním vystoupením. Hravou formou
děti poznávaly základy správného stolování, proč si mýt ruce
a jak vybírat zdravé potraviny, naučily se nové písničky i říkanky a všichni jsme po delší době přivítali bezva návštěvu.
• Den dětí byl plný sluníčka, her a soutěží. S chutí a odvahou
se děti zapojily do plnění zajímavých úkolů. Největším zážitkem bylo opravdové kolo štěstí. Každý odcházel s několika
odměnami, takže štěstí přálo ten den úplně všem.
• Víme, že ve zdravém těle je i zdravý duch, a proto většinu
aktivit směřujeme do přírody. Také další bezva lekci jógy s
Ivou Ceradskou si užily děti i učitelky na zahradě školky. Cvičení zdar!
• Hurá na výlet, Čechova stodola na nás čeká. Jako vždy byla
plná dobrodružství, pověstí a skřítků. Batůžky plné dobrot a
řízků během dne postupně mizely. Kdo chce splnit všechny
úkoly, dozvědět se vše o Libuši, praotci Čechovi a poměřit své
síly s Bivojem, nalézt drahokam v tmavé jeskyni kam světýlko
nezasvítí, nesmí být žádný třasořitka. I když nás celodenní
výlet unavil a mnoho z nás si dalo v autobuse “šlofíka“, byl to
hezky strávený den se svými kamarády.
• Pan Dvořák je zkušený lektor a vášnivý včelař. Dne 18. 6.
seznámil děti se včelím královstvím. Viděli jste někdy skleněný včelí úl s jeho životem? To je věc! Děti si zahrály na
včelí královnu, dělnice i trubce, sbíraly a třídily pylová zrnka,
ochutnávaly med a vyrobily dárek z vosku. Podle zájmu dětí
určitě ve školce rostou noví mladí včelaři.
• Do konce června nás čeká ještě spousta zajímavých aktivit,
jízda na koních, divadlo „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, dobrodružná výprava, slavnostní pasování předškoláků,
zahradní slavnost a „hoblinková školka“. Ale o těch až příště.
Za mateřskou školu Pavla Sloupová

Lyžáky, výlet do Anglie, cvičení v přírodě - o to vše kvůli situaci minulých měsíců děti nejen z 9. ročníku přišly. Nejde sice
o život, ale pro vzpomínky na časy v „základce“ je to citelná
ztráta. Proto jsem s povděkem a trochu s překvapením přivítal souhlasné přikývnutí paní ředitelky - „na rafty můžete
ject“ - paráda!
V balení jsme nadprůměrně dobří a zavazadla byla zhotovena ze dne na den. Trasa je jasná - vozem hodných rodičů a
Obecním korábem do Sušice, tam pronájem raftů a jednoho
kajaku.
Mám už zkušené vodáky, kteří hbitě naskákali do plavidel
a odrazili po proudu Otavy od sušického břehu. Řeka liduprázdná, působila jako v kanadské divočině. Z lůna tiché přírody nás vytáhl pouze občasný tichý šum říčních kiosků a
jejich chladících motůrků. Společnost nám dělali pstruzi a
další vodní živočichové.
První noc jsme složili svá těla v kempu do Hoštic - Mekky
vodáctví na této řece. Večerní turnaj v „badmintonu“ a buřtíky na klacku uspokojily naše základní potřeby. Cílem plavby
byly Katovice. Odtud se stal výlet suchozemským. Hic byl!
Hladinu vody v těle jsme udržovali pouze nealko nápoji a pořádnou porcí melounu (Penny Horažďovice).
Druhou noc jsme na sobě aplikovali metodu pod širákem v
areálu fotbalového mužstva Svéradic - měli jsme sice k dispozici jejich nové šatny, ale padající hvězdy v horké letní noci,
to je jiná káva. Prostě pěkné tři dny mimo lavice. Kdo by to
nebral?
Děkuji tradičnímu stopaři a dobrodruhovi Vlastovi Juračků
za spoluúčast.
Mgr. Marcel Voříšek
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Ján Kunštár		
Věšín
Jana Poláková		
Věšín
Hana Šourková		
Věšín
Anna Račáková		
Věšín
Zdeňka Zajíčková
Buková
Marie Beranová		
Buková
Srdečně blahopřejeme!

U lovecké boudy Václavka
byla odhalena informační tabule
V neděli 21. června 2021 se uskutečnilo u lovecké boudy Václavka odhalení informační tabule postavené při pomníku paradesantním skupinám Intransitive a Tin, které zde seskočily
v noci z 29. na 30. dubna 1942. Tabule popisuje historii obou
paraskupin a členů rodiny Viktorovy z Věšína čp. 49, kteří po
vyzrazení jejich pomoci parašutistům byli zatčeni a nemilosrdně popraveni gestapem na vojenské střelnici Spálený les v
Lubech u Klatov.
Celá akce byla zahájena výsadkem parašutistů připomínajícím tehdejší seskok. Po krátkých projevech hostů byla odhalena informační tabule. Na závěr se uskutečnil pietní akt u
pomníčku připomínajícího historickou událost.
Hlavním pořadatelem byla Československá obec legionářská a partnery byly Obec Věšín, Vojenské lesy a statky ČR
s. p. a Hornické muzeum Příbram.
Ing. Pavel Hutr

Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se sešlo v úterý 25. května
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 181, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 110 m2, vše v k. ú. Věšín, za cenu
100,- Kč/m2 a náklady s tím spojené.
2. Záměr směny části pozemků p. č. 1002/1 – 2823 m2, p. č.
1002/3 - 6509 m2 - celkem 9 332 m2 za pozemky p. č. 644/5
– 175 m2, p. č 672/1 – 4013 m2, p. č. 672/3 – 4532 m2, p.
č. 672/6 – 186 m2, p. č. 672/64 – 216 m2, p. č. 1569/66 – 2
m2, p. č. 1569/67 – 100 m2, p. č. 1569/68 – 106 m2, p. č.
1569/69 – 1 m2, p. č. 1569/70 – 1 m2, celkem 9 332 m2, vše
k. ú. Věšín
3. Smlouvu o věcném břemenu užívání části pozemku, p. č.
506/7 a p. č. 506/8. Pozemek je vymezen zdí a plotem hasičské zbrojnice a hranicí s pozemkem p. č. 506/2, v k. ú. Věšín.
4. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 506/8 a p. č. 506/12
o výměře cca 10 m2, v k. ú. Věšín
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. Věšín – úprava TS PB_1069 IV –
12 – 6028498/VB/1
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, číslo smlouvy: S – 286/00066001/2021.
7. Smlouvu s firmou ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o. Písecká 283, Strakonice na zhotovení veřejného osvětlení vzdušného vedení – Buková v celkové částce 221 139,21 Kč bez DPH.
8. Změnu pořizovatele územního plánu tím, že převádí pořizování z Úřadu územního plánování Příbram na „létajícího pořizovatele“ v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a
novel, a to z vlastního podnětu.
9. Na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, pověřuje pořizováním územního plánu pana Ing.
Miroslava Sládka – IČ 123 27 166, který pořízení zajistí, a
schvaluje předloženou Smlouvu o dílo v částce 19 500,- Kč.
10. Určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6, odst. 5, písmeno f) zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve vazbě na § 47
odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 - starostu Ing. Pavla Hutra.
11. Účetní závěrku obce Věšín za rok 2020, která je přílohou
tohoto usnesení, včetně Protokolu o schválení účetní závěrky.
12. Závěrečný účet obce za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 se závěrem:
bez výhrad.
13. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Věšín za rok 2020.
II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Prodej pozemků p. č. 1381/88, p. č. 1381/33, p. č.1381/76,
p. č. 1381/77, p. č. 1381/66, p. č. 1381/74, vše v k. ú. Věšín.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Stavebnímu výboru projednání prodeje pozemku p. č.
1042/5 a p. č. 1381/83 v k. ú. Věšín.
2. Starostovi obce zajistit zhotovení projektových prací na výstavbu kompostárny.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 04/2021

Ing. Pavel Hutr, starosta

Poděkování učitelskému sboru

Ráda bych poděkovala celému učitelskému sboru ze ZŠ Věšín.
Poslední rok jsem měla možnost sledovat distanční výuku mé
vnučky. Celý život jsem pracovala ve školství v Praze. Výuku
v malotřídce jsem bohužel nedocenila, což byla chyba. Proto
velmi děkuji za pětiletou péči vyučujících ze ZŠ Věšín, kterou
věnují nejen mé vnučce, ale i všem dětem.
M. Štěpánová
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Hasiči Věšína v květnu a červnu Sbor dobrovolných hasičů Buková
Dne 29. května se v obci uskutečnil sběr železného šrotu,
který občané obce připravili pro místní hasiče. Celkem byly
sebrány tři kontejnery železného šrotu, za který děkujeme
spoluobčanům a obecnímu úřadu děkujeme za zapůjčení
traktoru s kontejnerem. Zároveň byla uklizena hasičárna a
připravena technika na sezonu.

V úterý 8. června v odpoledních hodinách jsme umyli požární nádrž v areálu sportoviště.

Dne 20. června 2021
se od 13 hodin uskutečnila vzpomínková
akce u chaty Václavka. Československá
obec legionářská jednota Plzeň uspořádala pietní vzpomínku
na československé
paraskupiny Intransitive a Tin, které v
roce 1942 provedly
výsadek parašutistů
poblíž Horního Padrťského rybníka na
louce u chaty Václavka. Pietní akce se zúčastnilo na 50 lidí včetně zástupců
Obce Věšín, Městysu Bernartice, VLS s. p. a Hornického muzea Příbram. Po provedeném výsadku šesti parašutistů byla
zároveň odhalena pamětní tabule, kde je vyprávěn příběh u
chaty Václavka, jež se na tomto místě v době druhé světové
války udál. Za pomoc parašutistům zaplatili životem obyvatelé Věšína z chalupy na „Výrovně“. Celá rodina Viktorova byla
gestapem nemilosrdně popravena.
Čest její památce a hrdinství, jež za svobodu českého lidu
obětovala za ukrývání parašutistů. Za tichou vzpomínku
všem děkují a nikdy nezapomenou občané Věšína a Bukové.
Petr Jeníček, SDH Buková

ZŠ a MŠ Věšín

Jaro v naší školní družině

V neděli 20. června se zástupci sboru zúčastnili u lovecké
chaty Václavka pietní vzpomínky na československé paraskupiny Intransitive a Tin, které v noci z 29. na 30. dubna 1942
provedly výsadek poblíž Padrťských rybníků v Brdech. Sbor
zde položil květiny u pamětního kamene připomínajícího tuto
událost. Zároveň byla odhalena tabule s popisem událostí s
výskokem spojených.
Za výbor SDH Věšín Jirka Hutr, DiS.

Obec Věšín vás srdečně zve na

Letní kino - film 3Bobule
pátek 2. července na hřišti TJ Sparta Věšín
Začátek po setmění po 21.30 hodin
Deky a dobrou náladu s sebou. Vstupné zdarma.

Zdeněk Čičatka – Sportcentrum Věšín pořádá
4. července od 20:30 hodin

Zábavu se skupinou Signal
Bude se konat na letním parketu věšínského hřiště.
Vstupné je 120 korun.

Dlouhá
byla
doba čekání na
společný čas v
naší školní družině, ale jako
otevření školy,
tak i jaro jsme
letos
vyhlíželi
dlouho. Počasí
nám z počátku
nepřálo a naše
činnost byla zaměřena na rozmanité soutěže
i rukodělnou a
výtvarnou činnost v oddělení.
Teď jsme se dočkali a můžeme trávit daleko více času po
vyučování ve venkovním prostředí. Společně si budujeme
vztah k místu, kde žijeme. Máme oblíbená místa a trasy k
vycházkám. Projdete-li se jako my k rybníku Obžera, můžete
vidět postup budování dalšího rybníčku. Směrem na Hutě
pod Třemšínem dojdete z Věšína k oboře Hedvika, a pokud
budete mít štěstí, uvidíte celá stáda jelenů, daňků a muflonů. Louky kolem Věšína jsou prostorem nejen k pozorování
okolí, ale i k pohybovým hrám. Každý měsíc v roce, každé
počasí vám tato místa nabídnou jiný obrázek.
Máme možnost využívat i školní zahrady s hracími prvky,
obecního parčíku, hřiště Sparty Věšín a v současné době
můžeme i činnosti vyžadující pracovní místa u stolů realizovat v prostoru školního dvorku.
Přejeme i vám příjemné zážitky z aktivního i pasivního
pobytu v přírodě, protože naše okolí je mimořádně pěkné.
Jana Štadlerová
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ZŠ a MŠ Věšín
Děti ve věšínské škole mohou
používat polytechnické pomůcky
Používání polytechnických
pomůcek, polytechnická výchova je trendem, který si
postupně nachází své místo
v základních školách. Žáci
tak mají díky získaným stavebnicím a dalším pomůckám připravené podmínky
k technickým činnostem a
konstrukčním hrám. Byli
jsme překvapeni, co všechno
dokážou vyrobit a s jakým
zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle.
Technika je součástí našeho
života, ale technické dovednosti se postupně vytrácejí.
Polytechnická výchova přispívá především k vytváření
pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě.
Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Používání
stavebnic vyžaduje soustředění, přemýšlení a fantazii, takže
výborně rozvíjí dětské schopnosti. Určitě ze všech nevyrostou
konstruktéři, architekti, designéři, stavaři roubenek a hradů, ale získané zkušenosti jistě zúročí v dalších činnostech a
výuce. Naši žáci mají díky projektu MAS Podbrdsko možnost
využívat stavebnice Valachia, Merkur, Efko Roto a výukovou
stavebnici iTriangle, která umožňuje žákům pochopit souvislosti, měřit veličiny a realizovat experimenty. Jana Poláková

Návštěva školáků v ZOO Plzeň
Začátkem června jsme
navštívili nejzápadnější
z českých zoologických
zahrad, ZOO Plzeň, která vznikla v roce 1926 v
městské části Doudlevce
a v dnešním jedenadvacetihektarovém
areálu
na Lochotíně působí od
roku 1963. Jako jediná v
České republice je sloučena v jeden celek s botanickou zahradou. Mezi speciality plzeňské ZOO patří chov
zvířat v přirozených a přitažlivých podmínkách. Nové expozice
tvoří výseky celých biotopů s charakteristickými druhy rostlin a živočichů. Velmi často tak nežije ve výběhu jen jedno
zvíře nebo jediný druh, ale několik druhů najednou. Rostliny
a živočichové jsou umisťováni podle světadílu svého původu,
a tak zahrada byla rozdělena do několika světových částí.
Během naší návštěvy jsme prošli kolem volných výběhů se
šelmami a opicemi, přírodních expozic se lvy a tygry, skalních výběhů s levharty, obdivovali majestátní žirafy i dovádivé tučňáky. Prošli jsme statkem Lüftnerka i tropický svět, či
tajemný svět Afriky. Největším zážitkem byla expozice Česká
řeka, ve které nechyběli sumci, pstruzi, štiky, ale hlavně hravý, rozverný párek vyder. Během našeho dopoledního výletu jsme nestihli projít celou zahradu, ale těšíme se na další
návštěvu, kdy určitě navštívíme i ostatní pavilony a expozice.
Jana Poláková

Vranovice
Informace pro občany

q.V červenci si knihy v místní knihovně můžete vypůjčit dne
7. 7. od 17 do 18 hodin.
q. V termínu od 28. 6. do 9. 7. 2021 bude úřad z důvodu
dovolené uzavřen.
q Přejeme občanům příjemné prožití léta, dětem krásné
prázdniny a mnoho zážitků snad už bez přísných epidemiologických opatření.
Blanka Strnadová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Dne 5. června jsme zahájili soutěže v požárním útoku u nás
na cvičišti. V podstatě se jednalo o trénink před nadcházející
sportovní sezónou. Běhalo se na dvě dráhy, jedna na 2B a
druhá na 3B. Některé týmy si to daly i třikrát. Pak následovalo play-off na 2B. Nejúspěšnější byly v kategorii žen Štítary,
2B muži Drahňovice a 3B muži Bezděkov. Akce se vydařila
nad očekávání a všechny týmy se shodly na tom, že se to
prostě povedlo. Dne 12. června jsme vyrazili na ligu „O pohár Hořiny“ do Honezovic, kde jsme brali 3. místo a týden
na to v Bystřici nad Úhlavou to bylo místo 2., plus pohár za
nejnižší součet časů obou útoků. Mimochodem je to skvělá
liga s parádními cenami. Bohužel spousta lig zrušila svoje
červnová kola, včetně Brdské ligy, někdo dokonce ruší kola
červencová. Samozřejmě, že covidsituace, respektive vládní
opatření jsou většinou nepřehledná, popřípadě nejednoznačně chápána a nakonec vyplave na povrch, že byla vlastně nezákonná. Nicméně pořadatelé nechtějí mít problémy, tak ze
zoufalství volají na hygienu, která je buď rovnou pošle někam, jelikož už toho taky musí mít za ten rok plné zuby, když
jim pořád někdo volá, protože vládním opatřením nerozumí,
nebo jim nastaví takové podmínky, že pořádání v podstatě
není možné. Hygiena tu není od toho, aby povolovala hromadné akce, ale aby je pokud možno omezovala, bez ohledu
na vládní rozvolňování. Je potřeba číst přímo vládní usnesení
a pokusit se jim porozumět. To se většinou nepodaří úplně,
vím, o čem mluvím. Tak je třeba použít zdravý rozum a hned
zjistíte, že ten, kdo ta opatření sepisoval, respektive nikdo z
toho týmu „expertů“, sepisovačů a radilů, nemohl absolvovat
ani 5. třídu základní školy, jaká je to snůška s prominutím
hovadin. Takže se pořádat sportovní akce nebojte, ke všemu,
když jsou venku! Nikdo z nás viry rozhodně nepodceňuje,
já osobně se na chřipku nechávám očkovat už dobrých 15
let. Ale v době psaní tohoto článku vidím na netu číslo 57,
tj. počet nově pozitivních, ne nakažených, ale pouze pozitivních. Každému je jasné, že už tady dávno žádná epidemie
coronaviru není. Nejsem epidemiolog, ale já bych se spíše
obával jiných nakažlivých chorob, na které by se měla zaměřit pozornost a tím dát covidviry alespoň do podzimu k ledu.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Vranovičtí hasiči v Bystřici nad Úhlavou.

Foto: archiv
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Dětský den ve Vranovicích

V sobotu 5. června se konal ve Vranovicích Dětský den. Počasí se nám vydařilo, i když při zahájení začalo poprchávat.
Nakonec se vše umoudřilo a bylo hezky. Přišlo hodně dětí z
Vranovic i okolí. Bylo připraveno plno her a soutěží, za které
si děti vysloužily různé hračky. Pro děti jsme připravili občerstvení v podobě buřtíku a limonády. Věříme, že si odpoledne
užily všechny děti. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří pomáhali.
Petra Poláková
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Hudčice
Pozvánka na pouť v Hudčicích
sobota 3. července 2021
Pouťové oslavy se uskuteční v místním „parku“
dle následujícího programu:
13.00 kapela Kudrnáči – vstup volný
16.30 hra Fabián, brdských lesů pán – Březnický
a Rožmitálský divadelní spolek
18.00 mše svatá v místní kapli
20.00 večerní venkovní zábava – kapela
Kudrnáči – vstup 100,- Kč

Do Hudčic zavítá putovní kino

Střípky z mateřské školky

Červen ve školce? Ten je jako
stvořený pro výlety a zahradní slavnosti. Naše školka vyrazila začátkem června do
zážitkového parku do Kovářova. Všechny děti dostaly
školní žluté čepice, aby hned
na první pohled bylo vidět,
kdo patří do školky z Vranovic, a mohlo se vyrazit. Zážitkový park „Země-ráj“ nabízel plno
nových věcí k vidění a poznávání. Děti navštívily středověkou vesnici, kde viděly, jak se dřív mlela mouka, a také pec,
kde se dá i dnes upéct chléb. Jak se na hrnčířském kruhu
vytočí miska z hlíny, a že z ovčí vlny se dá upříst nit. Samy
si vytvořily amulet pro štěstí a procházely velikým dřevěným
bludištěm, kde měly za úkol najít a spočítat myšky. Součástí
programu byla i přírodní stezka naboso. Na ní si děti vybíraly, jestli půjdou veverčí nebo šnečí cestičkou. Samozřejmě si
všichni zvolili tu veverčí! Bez problémů zvládli žebříky, kamínky, šišky, klády… Během cesty nás doprovázely zábavné
i naučné prvky.
Byl to výlet na celý den, tudíž příjemným zážitkem byla i
svačinka a oběd od paní kuchařky, kterou si děti vezly také s
sebou, aby jí nebylo ve školce smutno. Jelikož i počasí nám
přálo, výlet se opravdu vydařil.
Poněvadž krásné a slunečné počasí pokračovalo, uskutečnila se i u nás na školní zahradě slavnost s malou výstavkou
dětských prací. Vše bylo spojeno i s loučením našich dvou
předškoláků. Programem děti vedla „Popelka“, která pasovala předškoláky na školáky velikou tužkou. Děti dostaly šerpu, knihu, pamětní list a dárečky na památku. Odpoledne
bylo plné písniček z pohádek, tanečků, a to i s balónkem. Na
písničku „Když se načančám“ tancovali i rodiče. Nechybělo
ani bohaté občerstvení. Stoly byly plné melounů, hroznového
vína, jahod, meruněk a spousty dobrot od rodičů. To inspirovalo i ostatní děti ze školky a připravily si také svoje vystoupení. Taneček na písničku „Máme rádi ovoce“, protože děti
mají ve školce zdravý jídelníček a mají rádi ovoce i zeleninu!
Nechyběla ani písnička „Holky z naší školky“, na kterou děti
tancovaly, a rodiče se přidali se zpěvem. Za svůj výkon si vysloužili veliký potlesk. A opravdu na závěr ještě děti zazpívaly
písničku „Každá školka má svůj konec.“ Bohatý program byl
veselý a zábavný, nikdo se nenudil! Děkujeme za početnou
účast, za skvělou atmosféru a našim budoucím školáčkům
přejeme, aby na naši školičku vzpomínali s láskou.
(mš)

Putovní letní kino navštíví i Hudčice. Kdy a co se bude promítat? V tuto chvíli víme, že termínově byl vybrán 14. srpen
(sobota), co se týká filmu, který by se měl promítat, titul zatím
neznáme. Čekáme na zaslání kompletního seznamu filmů,
které filmové produkce umožní k promítání a ze kterého budeme film vybírat. S vybraným filmovým titulem a časem promítání vás seznámíme v příštím vydání TL. Promítání proběhne na „parku“.
(ld)

Oprava spodní silnice na Slavětín
Po letošní tuhé zimě, která se podepsala především na našich
silnicích, bylo nutné přistoupit k větší opravě na spodní cestě
do Slavětína. Došlo ke zpevnění a zhutnění krajnic a opravě
výtluků asfaltovým nástřikem. Oprava komunikace proběhla
za velké finanční spoluúčasti s Agrospolem Bubovice, kterému tímto velmi děkujeme.
(ld)

Sedlice
Memoriál Čeňka Poláka

Srdečně vás zveme na 31. ročník „Memoriálu Čeňka Poláka“ v požárním útoku družstev. Bude se konat 5. července
od 13 hodin.

Valná hromada TJ Sedlice
10. července od 19:00, Hřiště Hoděmyšl
Srdečně zveme všechny členy TJ, sponzory
a přátele fotbalu.

Vševily
Aktuální informace z obce Vševily
najdete na oficiálním webu obce

www.obec-vsevily.cz
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Bezděkov p. Tř.

Koupě

Odečty stavu vodoměrů

Přejeme klidné prázdniny

Ve dnech 27. – 31. července budou probíhat odečty stavu vodoměrů. Po dobré zkušenosti z předchozích odečtů na konci
loňského roku opět žádáme občany o součinnost, nejlepším
řešením je vyfotografování stavu vodoměru ve výše uvedených
dnech a odeslání fotografie v elektronické podobě na telefonní
číslo 724 800 740 – p. Radek Boukal. K fotografii nezapomeňte uvést číslo popisné nemovitosti a jméno. Kdo nemá možnost odeslání fotografie stavu vodoměru, bude p. Boukalem
individuálně kontaktován.

Nový mapový portál na webu obce
V první polovině měsíce července dojde na webu www.bezdekovptr.cz ke spuštění nového mapového portálu od společnosti
Mapotip CZ. Bude obsahovat spoustu užitečných informací o
pozemcích a nemovitostech v katastru obce, postupně budou
přidávány další informace jako například územní plán nebo
uložení inženýrských sítí. Ovládání je jednoduché a intuitivní,
doufám tedy, že se nový portál stane vhodným nástrojem k
získávání informací.
Vilém Trčka, starosta obce

Oslavy 110. výročí založení SDH
Dne 7. srpna proběhnou v areálu myslivecké střelnice v Bezděkově p. Tř. oslavy 110. výročí založení SDH Bezděkov p. Tř.,
spojené se sjezdem rodáků obce. Program oslav je průběžně
upřesňován dle aktuální epidemiologické situace. Více se dozvíte v srpnovém vydání.
Výbor SDH Bezděkov p. Tř.

Dětem začínají prázdniny, pracující se těší na dovolenou.
Dochází k rozvolňování opatření v souvislosti s pandemií, a
tak se někteří chystají na dovolenou do ciziny, někdo si užije
odpočinek doma. Všem přejeme, aby si prázdniny a dovolené
užili dle svých představ.
Jaroslav Hudeček, starosta obce

Volenice
Svoz nebezpečného odpadu
Dne 3. července 2021 se bude konat v obci Volenice svoz
nebezpečného odpadu. Časový harmonogram:
8:30 Bubovice
9:15 Pročevily
9:30 Volenice

Řádková inzerce
q.Prodám tři mladé čistokrevné anglonubijské kozy,
dvě loňské a jedna letošní. Mohou být i do užitkového
chovu. Dále prodám levně pár mladých andulek i s klecí.
Dále prodám levně loňské kachny s chovným kačerem.
Telefon 776 542 952.
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pr nt cup

i

hračkářství & reklamní agentura

Potisk hrnků, triček
Výroba reklamy, bannerů, roll upů
Kopírování, tisk, kovové vazby
Fotografie od CEWE
Razítka
Vizitky, letáky
Samolepy a polep na auta, výlohy
Hračky pro malé i nejmenší

PRINT CUP, Hálkova 190, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
+420 607 608 331 / www.printcup.cz / info@printcup.cz

PROVOZ NEPŘERUŠEN
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KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996

oznamuje svým zákazníkům

ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY

Po - Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
So
9:00 - 11:00
Dále nabízíme:
Čistírna peří - Hajany, ZÁSILKOVNA

MLÝN BOHUTÍN
PŘIPRAVIL OD 16. SRPNA 2021

PRODEJ KUŘIC

ČERVENÁ ISABROW a ČERNÁ MORAVIE

Stáří 11 - 12 týdnů, začnou snášet koncem října.
Všechny kuřice jsou ošetřeny vakcinací proti Markově chorobě,
kokcidióze, pseudomoru a bronchitidě drůbeže.
Dále objednávky na vykrmené
Objednávky zasílejte SMS
KRŮTY ve váze 10 – 12 kg
ve tvaru – jméno, barva, počet ks
KROCANY ve váze 16 – 20 kg
nebo volejte na mobil
prodej říjen a listopad 2021
723 760 593, 728 194 451.

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

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

Zdeněk ŽIBŘID

Přijmeme strojníky
pro obsluhu
briketovací linky
 Velmi dobré platové podmínky
 Bonusy, prémie, zaškolení
 Zaměstnanecké slevy na vyráběné
produkty
 Nástup možný ihned
Výroba Volenice 64, Volenice 262 72

Bližší informace: 723 346 346
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Nádražní 753, Rožmitál pod Třemšínem
kaiserj@tiscali.cz, www.kaiser-sro.cz

Firma Kaiser s. r. o. přijme:
Pracovníky na pozici Předák - obsluha strojů
Požadujeme: dvousměnný provoz, zručnou manuální práci se dřevem, zkušenosti z dřevařského
provozu výhodou, zájem o dlouhodobou stabilní práci, dobrý fyzický stav, dodržování bezpečnostních
předpisů na pracovišti
Nabízíme: po zapracování mzdu 180,- Kč/h , práci na plný pracovní úvazek, zázemí stabilní české
ﬁrmy, nástup možný ihned, práce vhodná i pro ženy

Dělníky ve výrobě / Obsluha pil a jiných zařízení
na prvotní zpracování dřeva
Požadujeme: zručnou manuální práci se dřevem, kontrola jakosti, práce dle zadání nadřízené osoby
zkušenosti z dřevařského a lesnického odvětví výhodou, prostorová představivost, zájem
o dlouhodobou stabilní práci, dobrý fyzický stav, dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti
Nabízíme: po zapracování mzdu 165,- Kč/h , práci na plný pracovní úvazek, zázemí stabilní české
ﬁrmy, nástup možný ihned, práce vhodná i pro ženy

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

Administrativní pracovnici
Požadujeme: základní znalost práce na PC, komunikační schopnosti, organizační, provozní
a administrativní záležitosti, příprava podkladů, formálních dokumentů
Nabízíme: mzdu až 34 000,- Kč, zázemí stabilní společnosti, práci na plný pracovní úvazek, nástup
možný ihned

Bližší informace na tel: 724 208 835 nebo 602 293 808
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OTEVŘENO
1. 07. - 31. 08. 2021

EFOOǔ 11:00  19:00
TEPLÉ NÁPOJE
DOMÁCÍ LIMONÁDA

„BISTRO SENÍK“

DOMÁCÍ ITALSKÁ ZMRZLINA -"'"703*5"
DOMÁCÍ ZÁKUSKYB4-"/²%0#305:

Equitana Hotel Resort
Martinice 1, 262 72 Březnice
UFM

KEMMLER Electronic, s.r.o.
Cvokařská 123, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Tel.: 318 665 016
E-mail: personalni@kemmler-electronic.cz

Jsme společnost KEMMLER ELECTRONIC s.r.o. s více než dvaceti letou praxí na trhu, specializujeme se na výrobu kabelových svazků.
V současné době hledáme nové kolegy na tyto pozice:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
SEŘIZOVAČ - ÚDRŽBÁŘ
PERSONALISTA
Nabízíme:

Práci ve stabilní společnosti

Odpovídající finanční ohodnocení

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Příspěvek na penzijní připojištění

Stravenkový paušál

SKLADNÍK MANIPULANT
OBSLUHA STŘÍHACÍCH AUTOMATŮ
SEŘIZOVAČ STŘÍHACÍCH AUTOMATŮ





Flexibilní pracovní doba
Možnost zkráceného pracovního úvazku
Sickday, Firemní akce
Roční bonusy

Chcete ukázat, že jste ten správný kandidát?
Pokud ano, zašlete nám svůj životopis e-mailem na adresu: personalni@kemmler-electronic.cz. V případě dotazů nás kontaktujte
telefonicky na čísle: 318 665 016.

VŽDY DOBRÉ SPOJENÍ
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Společnost FILAMOS, s.r.o., hledá do svého kolektivu
pracovníka/pracovnici na pozici:

STROJÍRENSKÝ
TECHNIK
Požadujeme:
středoškolské vzdělání technického směru (obor strojírenství),
orientaci ve výkresové dokumentaci, znalost 3D modelování
(INVENTOR / SE), znalost MS Office (Word, Excel), řidičský průkaz
skupiny B, komunikativnost, pečlivost, spolehlivost.
Náplň práce:
tvorba a úpravy výkresové dokumentace, kusovníků a katalogů,
koordinace výroby a kooperací, kalkulace výrobních nákladů,
technická podpora prodeje.
Nabízíme:
zaměstnání ve stabilní firmě v mladém kolektivu, ohodnocení
odpovídající výkonu, individuální vedení, osobní rozvoj,
5 týdnů dovolené po zapracování.

Pozice je vhodná pro absolventy!
Kontakt:
Eva Šefrnová, tel. 318 637 763, e-mail: info@filamos.cz
Adresa: Hatě 546, Příbram III - Sázky
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon: 317 721 287
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Firma NERAK-Rožmitál spol. s r. o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti Aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

Rodinná společnost Elzat spol. s r. o. hledá

Prodej ledvického uhlí,
písku a dopravu drtí

BRIGÁDNÍKA



váženo na ověřené digitální váze




Co Vás u nás čeká?
Zajímavá zkušenost
 Práce na DPP
 Jednosměnný provoz
 Přátelské prostředí


doprava zdarma

při odběru 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel. 602 182 491 - Jiří Urban

Co je potřeba:


 Manuální zručnost
Zkušenost s prací ve výrobě – výhodou
 Ochota učit se novým věcem

Proč právě my:
Jsme malá rodinná společnost se sídlem
v Rožmitále pod Třemšínem
 Nástup je možný ihned
 Můžete u nás být celé prázdniny nebo vybrané týdny
 Možnost dlouhodobé spolupráce
 Zajímavé ﬁnanční ohodnocení


Protisluneční a bezpečnostní
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Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz
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PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
- Pronájem stavební mechanizace
- Servis stavební mechanizace
- Prodej ND na stavební mechanizaci
- Výroba hydraulických hadic
- Bimotor – renovace otvorů pro uložení
čepů a pouzder přímo na stroji

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

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

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

PALIVA PANO
Ověření dostupnosti ZDARMA
Rychlá instalace
Individuální přístup
Monitoring sítě 24/7
Internet 24 hodin denně,
neomezeně, bez datových limitů
Možnost sledování TV přes internet
ZDARMA

instalace a pronájem koncového zařízení

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

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

410 Kč/q
400 Kč/q
420 Kč/q
485 Kč/q
180 Kč/bal.
75 Kč/bal.
70 Kč/bal.
150 Kč/bal.
340 Kč/q

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

350 Kč/t
450 Kč/t
495 Kč/t
470 Kč/t
450 Kč/t
400 Kč/t
379 Kč

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka srpnového čísla pro příjem
inzerce bude v úterý 20. července
TŘEMŠÍNSKÉ LISTY vydává Svazek obcí mikroregionu Třemšín
(Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42) - IČ 709 194 37 Vychází jako měsíčník k prvnímu dni v měsíci. Distribuce zdarma,
k dostání také v Městském kulturním středisku na náměstí v Rožmitále nebo v prodejně Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
náměstí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod č. E
14289 - Redakční rada: starostové Svazku obcí mikroregionu Třemšín a Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz, tel.: 723 722 223. Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o. Redakce neručí za věcný obsah příspěvků.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, přesto za ně děkujeme.
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Děti si užily Den řemesel
Mateřská škola Rožmitál
pod Třemšínem uspořádala ve spolupráci s rožmitálskými spolky, například s rybáři, hasiči nebo
včelaři ve středu 16. června Den řemesel. Od rána
mohly děti nejen pozorovat, ale hlavně si vyzkoušet řemeslo perníkářské,
včelařské,
košíkářské,
pekařské či rybářské. Na
malou chvíli se z nich stali malíři, hasiči ale i zdravotní sestřičky či truhláři.
Skvělé bylo, že si děti některé výrobky mohly nejen
samy vyrobit, ale také si
na nich pochutnat. Smlsly si na medovníku, perníčcích i vlastnoručně zapletených
houskách. Děti se moc těšily také na fantastickou jahodovou
zmrzlinu, protože za nimi zavítaly paní zmrzlinářky. Na výběr řemesla nebo povolání mají předškoláci samozřejmě ještě
spoustu času, ale semínko zájmu je podle ředitelky mateřské
školy Marie Vrňatové potřeba zasít už teď. Jak doplnila, je velice důležité, aby stále platilo pořekadlo o zlatých českých ručičkách.
(red)

Projekt renovace hvožďanského
hřbitova byl v květnu dokončen

Stavební projekt – renovace hvožďanského hřbitova je již od
konce května dokončen. Na snímku vpravo je noční pohled
na nově nasvícený hřbitov, kde byla osazena nová historizující světla. Nad rámec projektu tu byla umístěna nová kovaná
brána a branka. Velké poděkování patří firmě Radek Šimsa,
kameníkovi Jiřímu Skalovi a spol., firmě Viva Hudčice a TDI
Martinu Burdovi za perfektní práci a především za ohleduplnost při pracích na hvožďanském hřbitově. Markéta Balková

Sběr železného šrotu v Hutích

Žáci ve Hvožďanech bádají

Badatelství se stalo pevnou součástí hodin přírodopisu a fyziky
ve hvožďanské škole. Není nad to,
když si děti mohou všechno prakticky vyzkoušet. Samy si naplánují
pokusy, provádějí je a vyhodnocují
výsledky. Zamýšlejí se, co udělaly
„špatně“, když druhé skupince „to
vyšlo jinak“. A k tomu všemu jim
slouží naše nové soupravy pro přírodovědné pokusy, jejichž pořízení
finančně podpořila Místní akční
skupina Podbrdsko. Dětem se moc
líbí a rády s nimi pracují. Děkujeme.
Mgr. Jana Pižlová

Stěhování v Podbrdském muzeu

V expozici historických automobilů Aero v Podbrdském muzeu
nastalo velké stěhování. Dvě aerovky dostaly nové vyvýšené
pódium, aby udělaly prostor dalším dvěma novým kouskům,
které doplní více než třicet vozů, které jsou v Podbrdském
muzeu k vidění jako součást stálé expozice.
(pm)

V neděli 13. června uspořádali členové Sboru dobrovolných
hasičů Hutě pod Třemšínem sběr železného šrotu. Děkuji
všem, kteří přispěli nějakým šrotem a členům za jejich účast
na brigádě.
(ks)

Ve Strýčkovech se uskutečnilo
dětské sportovní odpoledne
Ve Strýčkovech se konalo 12. června dětské
sportovní
odpoledne.
Účastníci se postupně
scházeli od 14 hodin u
kulturního domu, kde na
děti čekal skákací hrad,
který se nakonec ukázal jako největší atrakce
dne. Děti se mohly vyřádit kromě zmiňovaného
hradu, za jehož zapůjčení děkujeme kanceláři MAS Podbrdsko, i na přistavené trampolíně nebo našem novém pískovišti. V průběhu odpoledne se dále děti mohly věnovat různým
soutěžím, za které si vysloužily odměny. Jejich doprovod se
zatím mohl pustit do konzumace bohatého občerstvení. Pro
děti bylo vhodné občerstvení samozřejmostí. Později se někteří dospělí s většími dětmi odebrali na hřiště, kde se už
tradičně uskutečnil fotbalový zápas. S klidným svědomím
můžeme konstatovat, že tato akce se velmi podařila. Účast
předčila naše očekávání a moc za to děkujeme. Budeme se
snažit uspořádat více takových akcí, a to nejen pro děti. Už
teď chystáme něco dalšího.
Martin Šlambor
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Novým předsedou Mikroregionu
Třemšín byl zvolen Pavel Bártl
Starostky a starostové členských obcí
Svazku obcí Mikroregion Třemšín se
sešli ve čtvrtek 3. června na Valné hromadě. Šlo o první společné jednání po
„covidové“ nucené pauze a také po úmrtí starosty Rožmitálu p. Tř. a současně
předsedy Mikroregionu Třemšín Ing.
Josefa Vondráška. Setkání tedy začalo na rožmitálském hřbitově, kde starostové společně položili na hrob Ing.
Josefa Vondráška kytici. Vyjádřili tak
hlubokou úctu a poděkování za vše,
co za dlouhá léta Josef Vondrášek pro
mikroregion vykonal. Jednání pak pokračovalo na rožmitálské radnici, kde
proběhla volba nového vedení svazku.
Předsedou byl zvolen starosta Rožmitálu pod Třemšínem Mgr. Pavel Bártl a
místopředsedy jsou jako v předešlém
období starostka Hvožďan Markéta
Balková a starosta Věšína Ing. Pavel
Hutr. Další program jednání obsahoval
body o hospodaření či propagaci svaz-

Školáci ve Věšíně
mají nové pomůcky

Žáci věšínské základní školy mají díky
projektu MAS Podbrdsko možnost využívat polytechnické pomůcky, které obohacují výuku a rozvíjejí dovednosti dětí.
Více si můžete přečíst uvnitř Třemšínských listů.
(red)

Hvožďanské děti byly
v Čechově stodole
ku a zástupci obcí si vyměnili v následné diskusi mnoho cenných zkušeností
ze své náročné práce.
(fž)

Rožmitálští uspořádali příjemné
dopoledne pro fotbalové hvězdičky
Dopoledne plné pohybu si užili 2. června na stadionu v Rožmitále p. Tř. předškoláci a žáci prvních ročníků rožmitálské základní školy při akci nazvané
Hledáme fotbalové hvězdičky, kterou
uspořádala TJ Spartak Rožmitál spolu
s Fotbalovou asociací České republiky a Městem Rožmitál pod Třemšínem.
Dětem se na fotbalovém hřišti věnovali
okresní trenér mládeže Miroslav Bodnár
a trenéři rožmitálské mládeže Ladislav
Velek, Petra Slade a Zdeněk Vlasák. Ten
uvedl, že nešlo čistě o náborovou akci,
při které děti zažily svůj možná první
fotbalový trénink v životě. Rožmitálští
sportovci chtěli také jejím prostřednictvím po nucené „covidové“ pauze znovu přivést děti k pohybu a dodatečně

Mateřská škola a 1. - 3. ročník hvožďanské školy mají za sebou návštěvu
Čechovy stodoly. Děti zhlédly expozici
s netradičním pojetím Starých pověstí
českých a výstavu lesních skřítků. Ve
výtvarných dílničkách si mohly zkusit
vytvořit svého 3D skřítka.
(red)

jim zpříjemnit Mezinárodní den dětí. K
němu jim organizátoři připravili balíčky
s odměnami, které školáky a předškoláky moc potěšily. Na děti se přišel na stadion podívat také předseda TJ Spartak
Rožmitál a starosta města Rožmitál pod
Třemšínem Mgr. Pavel Bártl. Snímky a
video najdete na webu města.
(fž)

Jedna ze skupin, které se celé dopoledne střídaly na rožmitálském stadionu.

Hasiči připravovali
koupaliště na sezonu

Koncem května a v červnu po rozvolnění covidových opatření proběhlo čištění
koupališť ve Hvožďanech a také na Mýtech. „Velké poděkování patří hvožďanským hasičům a dobrovolníkům z řad
veřejnosti. V dubnu bylo již vyčištěno
koupaliště ve Vacíkově zásluhou místních hasičů a veřejnosti,“ uvedla hvožďanská starostka Markéta Balková. (r)

