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Karolína Vlachová
skvěle reprezentovala

Karolína Vlachová skvěle reprezentovala Rožmitál na Mistrovství České republiky v požárním sportu, které se konalo
v Zábřehu na Moravě. Z jedné z disciplín přivezla bronzovou medaili. Více si
o jejím úspěchu můžete přečíst uvnitř
Třemšínských listů.
(red)

Předškoláci se loučili
s věšínskou školkou

srpen 2021
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Školy se rozloučily s deváťáky

Základní školy v mikroregionu se rozloučily se svými deváťáky. Horní snímek
rožmitálských absolventů je ze stužkované, která se konala letos v rámci oblíbené zahradní slavnosti. Hvožďanští
uspořádali slavnostní předání vysvědčení deváťákům v prostorech zrekonstruovaného hvožďanského Špejcharu. Více
se o akcích souvisejících s ukončením
školního roku dočtete uvnitř.
(red)

Socha svatého Jana se vrátila na své místo
V sobotu 26. června odpoledne se zaplnila lidmi leletická náves, kde byla požehnána nově zrestaurovaná socha sv.
Jana Nepomuckého. Po roce a půl se
socha sv. Jana opět vrátila do svého domovského výklenku v průčelí statku čp.
19, a to symbolicky v roce, kdy slavíme
300 let od jeho blahořečení. Slavnosti se
zúčastnil páter Jiří Špiřík z římskokatolické farnosti Nepomuk – arciděkanství
Nepomuk, Václav Česák, předseda Matice svatého Jana Nepomuckého s bratry, kronikářka obce Marie Berchtoldová a rodina Kočovských z čp. 19. Obec
Hvožďany restaurování sochy finančně
podpořila ze svého rozpočtu. Velké poděkování patří restaurátorovi sochy
Vladimíru Hruškovi. V rámci slavnosti
přednesl páter Špiřík přímluvu za obce a
lidi postižené tornádem na jižní Moravě.

Hudbou a zpěvem slavnost doprovázeli
Hubert Hoyer a Ivana Hoyerová. Drobné
občerstvení zajistila hvožďanská škola a
rodina Kočovských. Děkuji všem, kteří
se na přípravě slavnosti podíleli.
(mb)

Věšínská mateřská škola se stejně jako
další školky v regionu slavnostně rozloučila před prázdninami s předškoláky,
kteří od září nastoupí do prvních tříd základních škol.
(mš)

Uzávěrka zářijového
čísla bude v pátek
20. srpna

ROZMARY POČASÍ. Silný vítr a prudké lijáky ztrpčovaly v červenci život lidem
v celém regionu. Vlevo je vyvrácená túje u zdravotního střediska ve Hvožďanech, vpravo jsou při zásahu na Vlčavě hasiči z SDH Starý Rožmitál.
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Děti ze speciální základní školy
navštívily muzeum i oboru

Závěr školního roku v rožmitálské speciální základní škole
byl bohatý na různé akce, které
dětem už evokovaly přicházející prázdniny. Byla to mimo jiné
návštěva Podbrdského muzea,
kde rožmitálští skauti připravili interaktivní letní výstavu
s názvem „Zažij skauting!“. A
těsně před koncem roku jsme
přivítali také možnost navštívit
oboru v Hutích. Tato návštěva
nikdy nezevšední, zvláště když
je krásný zážitek z bezprostřední blízkosti pozorovat jeleny a
laně doprovázen možností opéci si buřty. Děti byly nadšené a
já děkuji JUDr. Josefu Kaiserovi a Ing. Martinu Hutrovi, kteří
naši návštěvu zorganizovali.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Škola díky projektu obohatila
učební fond a udělala tvůrčí dílnu

Ve spolupráci s MAS Podbrdsko realizovala rožmitálská základní škola projekt MAP II ORP Příbram, díky kterému obohatila učební fond zejména anglického jazyka, přírodovědy a
přírodopisu, pracovních činností i hudební výchovy. Jedná se
o sady pokusů na téma ekologie, nahrávací mikrofony či kuchyňské roboty. V rámci projektu proběhla i tvůrčí dílna na
výrobu dekorací do školní zahrady. Šikovné dívky zhotovily z
hliněných květináčů roztomilé postavičky a osadily je květinami. Přijďte se na ně podívat k hlavnímu vchodu do školy,
určitě vám vykouzlí úsměv na tváři.
(zš)

Výstava modelů hradů a zámků

Sportovní soutěž pátého ročníku
V rožmitálském zámku je k vidění výstava papírových
modelů hradů a zámků, jejichž autorem je Martin Mašek
z Plzně. Více se dozvíte uvnitř vydání. Foto: archiv zámku

Rekonstrukce silnice skončila
ve Hvožďanech o dva měsíce dřív

Jelikož v zimě a zkraje jara většina dětí trávila čas u počítačů a chyběla motivace a chuť k pohybu, rozhodly jsme se v
dubnu, že vyhlásíme v rožmitálské základní škole sportovní
soutěž: 5. A versus 5. B. Trvala přesně měsíc. Během něj děti
pomocí mobilní aplikace měřily ve svém volném čase i ve škole čas strávený sportem a za každých patnáct minut jakékoliv
sportovní aktivity získaly pro svoji třídu dva body. Do soutěže se s velkým nadšením zapojila spousta dětí z obou tříd,
některé sportovaly téměř dennodenně a s celkovým počtem
3 553 bodů zvítězila třída 5. A. Třešničkou na dortu byl závěrečný dramatický zápas ve vybíjené. Vítězství pak bylo sladké
– zmrzlina pro celou vítěznou třídu. Ještě jednou gratulujeme
a všem moc děkujeme za účast. Jsme rády, že se nám podařilo páťáky rozhýbat!
M. Pečená, V. Lukášová a D. Súlovcová

Dalo by se říci, že za minutu dvanáct byla dokončena kompletní rekonstrukce místní komunikace od návsi ve Hvožďanech
ke hřbitovu. Těžkou asfaltovací techniku tady už ve čtvrtek 1.
července vystřídaly pouťové atrakce. „Poděkování patří firmě
Radek Šimsa za dřívější ukončení stavby o dva měsíce,“ uvedla hvožďanská starostka Markéta Balková.
(red)
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Marie Trčkové v srpnu
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 11. a 25. srpna
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Rožmitál p. Tř. obnovil
informační systém
Město Rožmitál p.
Tř. nechalo zhotovit nové informační
ukazatele, které už
postupně Technické služby města
instalují. Staré a
značně
poškozené cedule tak jsou
nebo brzy budou
nahrazeny novými.
Některé informační
ukazatele budou zabudovány i na nových
místech při vjezdu do našeho města, a
tak budou jistě přehlednější pro všechny, nejen pro turisty, kteří do města
zamíří.
Aleš Haluska

U hasičárny v Hutích je
nový asfaltový povrch

Město Rožmitál pod Třemšínem myslí
i na své osady a snaží se dle možností
rozpočtu města investovat a plnit požadavky osadních výborů. Nového asfaltového povrchu se tak dočkalo parkoviště
u hasičárny v osadě Hutě pod Třemšínem. Dále byly zakoupeny nové odpadkové koše, které pracovníci Technických
služeb města postupně instalují ke všem
čekárnám v osadách.
Aleš Haluska

Podobu vlajky můžete
vybírat do 20. srpna
Anketní lístky s vybraným návrhem na
novou podobu vlajky města je možné
přinést do kanceláře Městského kulturního střediska v Rožmitále p. Tř. do 20.
srpna. Anketní lístky doručila na začátku července do domácností v Rožmitále
a příslušných osadách Česká pošta. (r)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
první prázdninový měsíc byl jak u nás
v České republice, tak i v sousedních
zemích ve znamení živelných katastrof,
které jsme si v našich zeměpisných šířkách ani nedovedli představit. Vědecké
kruhy, politici všech zemí i laická veřejnost se ptá a řeší, do jaké míry si za
změny klimatu mohou lidé, či jestli to je
určitý běh, který je v milionové historii
pro Zemi zcela přirozený. Tato diskuse
se již dlouho vede a určitě nemůžeme
čekat její okamžité vyřešení. Co však
řešení vyžadovalo ihned, byla katastrofa na jihu Moravy, kde udeřilo nejničivější tornádo v historii našeho státu a
způsobilo nepopsatelnou apokalypsu.
Rada města okamžitě se souhlasem
všech zastupitelů odsouhlasila finanční
dar 120 000,- Kč, který byl rovnoměrně rozdělen do čtyř nejpostiženějších
obcí. Další finanční prostředky ve výši
100 000,- Kč poté zaslaly obce sdružené v Mikroregionu Třemšín z rozpočtu,
který je naplňován jednotlivými obcemi.
Věřím, že rozhodnutí členů zastupitelstva je v souladu i s vaším názorem, a
snad i díky našemu příspěvku budou
mít možnost krásné moravské obce přivítat třeba i někoho z nás v některém z
vinných sklípků. Držím jim palce!
V posledním desetiletí jsme žehrali na
stále větší sucho. Toto neplatí od minulého jara a opět jsou zde myšlenky,
zda covid, a tím útlum průmyslu včetně
útlumu leteckého průmyslu nemá vliv
na počasí. Kdo ví? Každopádně vody je
nyní přehršel, studny jsou plné a nedostatek vody není tématem dne. Přesto je
a do budoucna bude voda strategickou
surovinou číslo jedna, a tak se k jejím
zdrojům musíme chovat. Město Rožmitál p. Tř. v průběhu července zkolaudo-

valo nový přivaděč vody
od zářezů nad Zalány
a v plném běhu je druhá část akce, výstavba
vodovodu na Zalánech,
včetně připojení občanů
stávajících i těch, kteří
o připojení požádali dodatečně. Vše v dikci firmy Šindler, důlní a stavební společnost,
s. r. o., se kterou je plná spokojenost.
Tatáž společnost má na starosti projekt
odkanalizování obcí Vranovice, Sedlice a
Voltuš do naší čističky. Zde již jsou práce na území našeho města, takže narazíte na určitá omezení. Odměnou bude
odkanalizování některých nemovitostí
našeho města. Poslední větší akcí, která postupně spěje k závěru, je dokončení opravy mostu a vybudování nového
povrchu na krajské silnici ve směru na
Voltuš. Zde se předpokládá dokončení
posledního srpna a městu se podařilo
během akce vyměnit okolo 17 přípojek
vody, což by bylo po zkolaudování nové
silnice po dobu uzávěrky nemožné.
Vážení spoluobčané, po loňských zkušenostech dělat zásadní plány do konce
roku zřejmě nejde, přesto si myslím a
věřím, že situace bude lepší a zvu vás na
kulturní akce, které pořádá město i další organizace v nejbližším období. Sledujte kalendář kulturních a sportovních
akcí, za sebe bych kromě akce města a
skautů s názvem „Rožmitálskou lokálkou...za skautingem!“ upozornil i na
akci spolku ODD!SPOT, z. s., kdy studenti, které spojuje láska ke kultuře a
umění, pořádají festival na zámku, který má podpořit snahu o záchranu této
bezesporu dominanty našeho města.
Přeji vám klidné prožití druhého
prázdninového měsíce. Mgr. Pavel Bártl

Nepříznivé počasí komplikovalo
mladým čápům nácvik létání
Nepříznivé počasí brzdí čtyři mladé čápy,
kteří se vylíhli na rožmitálském komíně,
v nácviku létání. Konec června přinesl
velmi špatné počasí. Velká bouřka a
silný déšť nedovolily jakýkoliv nácvik
a průpravu pro další jejich období. Je
až neskutečné, že v silném větru, který
ohýbal stromy, stál dospělý čáp na hnízdě a dokázal větrnou smršť ustát. Druhý čáp zřejmě přikrýval mladé v hnízdě.
Od rána následujícího dne nosili dospělí čápi větvičky a trávu a opravovali
hnízdo. Začátek července přinesl opět
silný déšť a těchto deštivých dnů neby-

lo málo. V době uzávěrky Třemšínských
listů, tedy 20. července, poskakovala už
pěkně velká čápata na hnízdě a pilně
cvičila křídla. Stále čekám, kdy vylétne první odvážlivec z hnízda, ale zatím
jsem žádný pokus o „zkušební let“ nezaznamenal.
Do doby jejich odletu už nezbývá
mnoho času. Věřím, že až budete číst
tento článek, budou již mladí čápi létat.
Příroda nedostatky neodpouští ani v životě zvířat, ptáků či květeny. Jen silní
a připravení zvládnou nástrahy života.
Miloslav Maroušek
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Na pomoc jižní Moravě šly peníze
Rožmitálskou materiální sbírku
z Rožmitálu i Mikroregionu Třemšín vděčně přijali ve zničeném Stebně
Situace na jižní Moravě, kterou se prohnalo ve čtvrtek 24.
června večer ničivé tornádo, vyvolala mezi lidmi v celé republice i v zahraničí obrovskou vlnu solidarity. Město Rožmitál pod
Třemšínem poslalo čtyřem nejvíce zasaženým obcím celkem
120 tisíc korun. Svazek obcí Mikroregion Třemšín věnoval ze
svého rozpočtu 100 tisíc korun.
Jihomoravským obcím zasaženým ničivým tornádem pomáhají tisíce dobrovolníků. Ve veřejných sbírkách na podporu
obyvatel zasažených obcí se už vybraly desítky milionů korun.
Ani lidem na Rožmitálsku není osud lidí na jižní Moravě
lhostejný a začali hned posílat finanční dary. „Soucítíme s
obyvateli tornádem poničených obcí a myslíme na ně. Je to
katastrofa. Město odsouhlasilo finanční dar v celkové výši 120
tisíc korun. Po třiceti tisících korun jsme darovali na účty obcí
Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice,“ uvedl starosta Rožmitálu pod Třemšínem Mgr. Pavel Bártl.
Částku 100 tisíc korun uvolnil na pomoc jihomoravským
obcím také Svazek obcí Mikroregion Třemšín, který tak poslal
každé z uvedených obcí 25 tisíc korun.
Zájemci mohou pomoci zasláním peněz na konta, která byla
pro tento účel zřízena. Jihomoravský kraj spustil sbírku na
pomoc lidem a obcím na Hodonínsku a Břeclavsku s číslem
účtu: 123-3116420297/0100. Sbírku zřídila například také
Diecézní charita Brno – č. ú. 4211325188/6800, v. s. 2002.
Možné je darovat peníze také prostřednictvím DMS ve tvaru:
DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo: 87 777. Přispívat lze i prostřednictvím Českého červeného kříže na č. ú.: 333999/2700,
v. s. 210. Dobrovolníci můžou pomoc nabízet a koordinovat
přes krizovou linku Jihomoravského kraje 800 129 921. (red)

Festival Jakuba Jana Ryby
Čtvrtý ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby byl zahájen 16.
května on-line koncertem z galerie Podbrdského muzea
v Rožmitále pod Třemšínem. Záznam Zahajovacího koncertu s Rybovým houslovým koncertem v podání Martiny
Bačové můžete sledovat na www.rybuvfestival.cz. Rybův
festival 2021 potrvá až do 30. září. Letošní řada koncertů je věnována památce bývalého starosty Rožmitálu pod
Třemšínem Ing. Josefa Vondráška, který skonal po krátké
nemoci v prosinci minulého roku. Tématem festivalu bude
Rybovo hudební dílo v souvislostech první vídeňské školy
a hudby dvacátého a jednadvacátého století. V rámci bohatého programu vystoupí nejen renomovaní umělci cembalistka Barbara Maria Willi, Apollon Quartet, pěvci Roman Janál a Tomáš Šelc nebo Bennewitzovo kvarteto, ale
i umělci mladí, například sopranistka Markéta Böhmová,
mezzosopranistky Bella Adamova a Marie Svobodová, tenorista Ondřej Holub, klavírista Vojtěch Červenka nebo
dirigent a varhaník František Macek. Rybův festival 2021
se bude konat na pomezí dvou krajů – Středočeského a
Plzeňského. Kromě symfonických a komorních koncertů
s dramaturgickými úvody dojde také na dva interaktivní
semináře a workshopy s tvůrčími dílnami nejen pro děti a
mládež.
MgA. Šimon Kaňka

Nová kniha Příbramsko z nebe
Na pultech knihkupectví se objevila nová kniha nazvaná Příbramsko z nebe. Prolétněte se nad krajem stříbrných, rudných
a uranových dolů, výjimečných architektonických památek a
hlubokých brdských lesů. Příbramsko se v knize nyní představí tak, jak jej mohou vidět pouze ptáci a piloti. Kniha, kde
nechybí také zmínka o Rožmitále, je k dostání například v
prodejně paní Blanky Pazderníkové na náměstí.
(red)

Rožmitálská prodejna Svět krmiv
paní Jiřiny Benadikové skvěle a
okamžitě zareagovala na zprávy o
živelné katastrofě, která postihla
24. června jižní Moravu a obce
Stebno a Blatno na Lounsku.
Uspořádala materiální sbírku pro
lidi postižené přírodní pohromou.
Skvěle reagovali i lidé z Rožmitálu
pod Třemšínem a okolí, kteří do
ní hned přispěli spoustou potřebných věcí. Pomoc měla původně směřovat na jižní Moravu,
skončila ale v již zmiňovaném Stebně. „Máme obrovskou radost, že se povedlo to, co už jsme ani nečekali,“ uvedla Jiřina Benadiková a popsala potíže, které doprovázely předání
materiálu: „Obvolávala jsem na jižní Moravě veškeré vesnice,
města, úřady, krizový štáb, avšak bohužel všude bez úspěchu. Následně jsem kontaktovala Červený kříž, Charitu, kde
se mi pro změnu nikdo neozval. Mnoho z vás darovalo a nakoupilo spoustu věcí na tuto sbírku, a tak jsem se rozhodla,
že to prostě nevzdám a budu neodbytná. Ale když na vás jsou
všude nepříjemní, nejednají s vámi, nehledají východisko, je
to velmi těžké.“
S pocitem, že se našlo tolik fajn lidí, kteří ukrojili z vlastního
kvůli pomoci ostatním, se prý ani nemohla vzdát a trvala na
tom, že se materiál musí dostat tam, kde o něj bude zájem.
„Zapátrala jsem a dozvěděla se o vesnici Stebno na Lounsku.
Ihned jsem kontaktovala úřad a vida! Vše bylo úplně jinak,
s velmi vstřícným přístupem a jednáním jsme se během pár
dnů domluvili na předání veškerých darů a následně jsme je,
za pomoci Aleše Halusky, kterému tímto ještě jednou děkuji,
odvezli právě do Stebna,“ sdělila Jiřina Benadiková.
„Ve Stebně nebylo tornádo, ale downburst, což je propad
studeného vzduchu, ale následky jsou stejné jako po tornádu.
Pohled to vůbec není hezký a byli jsme moc rádi, že věci lidem
pomohou, že mají radost, že jim to zkrátka a prostě vytvořilo úsměv na tváři. Přátelsky nás přijali a velmi děkovali za
veškerý materiál. Škody po řádění živlu na Lounsku nejsou
bohužel tolik mediálně propagovány jako na Moravě, takže
o nich lidé moc neví, a ani pomoc proto není tak intenzivní,“
vysvětlila. „Na závěr bych chtěla vám všem moc poděkovat za
veškeré věci, které jste do sbírky nakoupili a přinesli. Nechci
vypisovat všechny jmenovitě, byl by to sáhodlouhý seznam.
Věříme, že se nebudete zlobit, že se nakonec jednalo o jiné
místo. Ale věřte, že vše našlo své smysluplné využití,“ doplnila
Jiřina Benadiková.
(red)

Třemšínské listy - srpen 2021

5

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.
6. 8. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:00 promítat letní kino.
Na programu je film Big Lebowski.
7. 8. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 21:00 promítat letní kino.
Na programu je film Gentlemani.
8. 8. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude od 10:00 cvičit jóga s Ivou
Ceradskou. Vstupné je 100 korun.
8. 8. Římskokatolická farnost Starý
Rožmitál zve širokou veřejnost na Pouť
na Třemšín. Bude se konat od 10:30
hodin. Po poutní mši svaté u kapličky bude následovat folkový koncertík
písničkáře Vladimíra Čápa a poté bude
možnost posezení a občerstvení.
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
festivalu RePeTe na podporu zámku
Rožmitál. 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.
14. 8. V Hospůdce U Náhonu ve Starém Rožmitále se uskuteční od 19:00
koncert Simony Maierové a Jindřicha Chromého. Vstupné je dobrovolné.
21. 8. V Rožmitále se uskuteční akce
Rožmitálskou lokálkou…za skautingem! Od 9 do 14 hodin zahraje na
rožmitálském nádraží kapela Bonanza, historický vlak do Březnice a zpět
pojede v 10:15, 11:45, 13:15 a 15:45.
Na nádraží najdete ukázku hasičské
techniky, občerstvení a historickým

Bezděkov pod Třemšínem spojené
se sjezdem rodáků obce. Na 11:00 je
plánováno zahájení, slavnostní schůze
SDH a oběd. Ve 13:00 se začne řadit
před chatou průvod, který projde ve
13:30 obcí. V 15:00 se bude konat koncert Rožmitálské Venkovanky a bude
připravena také výstava historické
techniky. V 19:00 začne taneční zábava
s Toulavou kapelou.
Rožmitálský zámek bude ve dnech
14. a 15. srpna hostit první ročník
festivalu RePeTe, který organizuje
spolek ODD!SPOT.
autobusem dojedete do Podbrdského muzea na výstavu Zažij skauting!,
kde vás odpoledne provedou výstavou
sami skauti, a na nádvoří muzea bude
připraveno několik zábavných aktivit
pro děti. Akce na vlakovém nádraží a
nádvoří muzea je zdarma, do Podbrdského muzea je po celý den zvýhodněné
vstupné 50,- Kč za osobu od 6 let a
rodinné 150,- Kč do celého muzea.
21. 8. V rožmitálském zámku vystoupí v 16:30 skupina Gutta, která se
věnuje středověké hudbě. V dobových
kostýmech a s dobovými nástroji zahraje písně milostné, pijácké, vojenské
i lyrické. Návštěvníci se též dozví, jak se
před staletími žilo, jedlo i pilo. Průvodní
slovo bude mít Jiří Hlobil.
28. 8. Ve Starém Rožmitále se bude
konat Velká letní slavnost a sjezd
rodáků. Bude zahrnovat oslavy 130
let sboru dobrovolných hasičů, výstavu Jeleni v áleji se válejí, připomínku
výročí 10 let Cvokařského muzea, utkání národní házené mládeže, výstavu
obrazů místních malířů v Podkostelním
mlýně, zábavné odpoledne pro děti
a dospělé a mnoho dalšího. Program
potrvá od 10 hodin.

Hudčice
14. 8. Hudčice navštíví putovní letní
kino. Filmový titul, který se bude promítat, bude upřesněn.
11. 9. V restauraci Montana v Hudčicích se bude konat od 14:00 už 12.
ročník turnaje v karetní hře křížová
sedma. Přijďte si zasoutěžit, vyzkoušet svoje dovednosti, štěstí, a vyhrát
putovní pohár a spoustu krásných cen.
Přihlášky se už nyní přijímají na telefonním čísle 723 552 830. Startovné je
jako vždy 100 Kč na osobu.

Bezděkov p. Tř.
7. 8. V areálu myslivecké střelnice v
Bezděkově pod Třemšínem se uskuteční oslavy 110. výročí založení SDH

21. 8. V Bezděkově p. Tř. odstartuje
třetí ročník Běhu krajem J. J. Ryby.
Prezence bude probíhat v myslivecké
chatě v Bezděkově. Více informací naleznete na www.brdskypohar.cz.

Volenice
28. 8. Obecní úřad Volenice pořádá
od 17:00 v bubovické hospůdce Letní
setkání seniorů. Zajištěna je hudba,
doprava i občerstvení.

Mýta
21. 8. Na Mýtech se bude konat už 5.
ročník Nočního nohejbalového turnaje Jardy Čecha. Přijďte se podívat na
turnaj trojic, kterého se zúčastní i hráči
z nohejbalové ligy, pobavit se a zavzpomínat na skvělého nohejbalistu a
kamaráda Jardu. Při turnaji proběhne
již jako každý rok dobrovolná sbírka na
nadaci kostní dřeně pro FN Plzeň.

Věšín
7. - 8. 8. Ve Věšíně se budou konat
pouťové oslavy. V sobotu 7. 8. v 11:00
se uskuteční v kapli sv. Františka Serafínského mše svatá. Na hřišti TJ Sparta
Věšín se ten den odehraje od 16:00 fotbalový zápas mezi Spartou Věšín a FC
Chýně a ve 20:00 tady začne pouťová
taneční zábava, při níž zahraje skupina
To nic. V neděli 8. 8. od 16:00 se na
hřišti uskuteční fotbalový zápas mezi 1.
FC Fidlovačka (svobodní) a AC Důchodci (ženatí).
12. 8. Obec Věšín zve na hřiště TJ
Sparta Věšín na letní kino, kde se
bude promítat český film 3Bobule. Jedná se o náhradní představení za zrušené promítání z 2. července. Začátek
bude po setmění po půl desáté večer,
vstupné je zdarma.

Hoděmyšl
28. 8. Poslední prázdninovou sobotu
od 15:00 jsou všichni srdečně zváni
na fotbalové hřiště do Hoděmyšle na
Loučení s prázdninami - dětský den.
Bude to příjemné fotbalové odpoledne
plné zábavy, soutěží a cen pro děti. O
občerstvení bude postaráno a večer
bude vše zakončeno opékáním špekáčků na ohni.
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Paní učitelky si připravily a nacvičily pro děti na závěr
školního roku divadelní představení - pohádku O mlsné
princezně. Rádi bychom touto cestou poděkovali paní
Procházkové ze ZUŠ v Rožmitále p. Tř. za poskytnutí scénáře k divadelní pohádce „O mlsné princezně“ a Podbrdskému muzeu za zapůjčení kostýmů.

Sága rodu Reissových je k dostání
v obchodě na rožmitálském náměstí
V nakladatelství Ikar vyšla kniha spisovatelky Hany Whitton
s názvem Sága rodu Reissových. K dostání je v obchodě paní
Blanky Pazderníkové na rožmitálském náměstí. Historický
román zasazený do českých zemí konce 18. a první poloviny
19. století přibližuje prostředí české obrozenecké společnosti
i reálných historických osobností, které tvořily naše dějiny.
Antonín Mikuláš Reiss se poté, co se mu podařilo uprchnout
před napoleonskými vojsky z Porýní, usadil v Rožmitálu pod
Třemšínem. V té době netušil, že se stane zakladatelem rodu,
který se významně zapíše do kulturního, politického, emancipačního a vůbec historicky převratného dění první poloviny
19. století. Získal výnosné místo a přestěhoval se i s rodinou
do Prahy, kde se jeho tři krásné, vzdělané a chytré dcery Johana, Karolína a Antonie záhy staly středem pozornosti pražské
obrozenecké společnosti, s jejímiž představiteli se scházely v
salonech pořádaných Fričovými a Staňkovými. Dvě z Reissových dcer zde našly své životní partnery. Nejstarší Johana se
provdala za Josefa Františka Friče, známého pražského právníka a politika. Prostřední Karolína si pak vzala obrozeneckého vlastence a neméně proslulého lékaře Václava Staňka.
Nejmladší Antonie se stala blízkou přítelkyní Boženy Němcové
a stejně jako Němcová okouzlila pražské obrozenecké kruhy
svou krásou, nadáním a vlasteneckým zápalem a vzbudila
pozornost ovdovělého F. L. Čelakovského. Dramatické osudy
sester Reissových i jejich obrozeneckých současníků přibližují skutečné osobnosti a události našich dějin a čtou se jedním
dechem.
(red)

Místní akční skupina Podbrdsko
Budoucí prvňáčci z rožmitálské školky se loučili se školkou - zpívali, tančili, opékali špekáčky a nakonec netrpělivě čekali na spaní ve školce, kde je čekala celá řada
překvapení.

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?
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.

Ti nejstarší z mateřské školky - budoucí prvňáčci si užili
slavnostní šerpování a své rodiče potěšili společným tanečkem, básničkou i písničkou na rozloučenou se školkou.

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

Nevíte, kam po základní škole?

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL
20. září 2021 od 9 do 18 hodin
Slavnostní vystoupení a šerpování zakončili předškoláci z
rožmitálské školky posezením a zpěvem u táboráku.

Příbram, sál zastupitelstva
Náměstí T. G. Masaryka 121, Příbram
Vstup zdarma
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Deník prvních skautů
V Podbrdském muzeu můžete až do konce září navštívit letní interaktivní výstavu Zažij skauting! Připravili ji rožmitálští skauti k 110. výročí svého založení. Na výstavě lze kromě
mnoha jiných zajímavých předmětů vidět také digitální kopii deníku úplně prvních skautů, tedy „Americké kolonie pro
mládež v Rožmitále“, jak je tehdy jejich zakladatel František
Hofmeister nazval.
Originál ručně psaného deníku byl v Podbrdském muzeu
k vidění na vernisáži výstavy a několik dní poté na začátku
června. Byl zapůjčen ze Státního okresního archivu Příbram.
Vzhledem k jedinečnosti této archiválie a citlivosti papíru na
světlo musel být poté vrácen. Na výstavě je ale k vidění jeho
naskenovaná verze dostupná v horním patře výstavy na tabletu, kde si ji návštěvníci mohou prolistovat a dotknout se tak
počátků dlouholeté historie rožmitálského skautingu.
Zápisky pocházejí z období I. světové války, z let 1914 –
1917, zapisují je Karel Černý a Jaroslav Melichar. Obvykle se
týkají denního režimu nebo líčí zážitky z výprav do dalekého
okolí. V některých z nich je cítit i nelehká doba, v níž všichni
tenkrát žili:
3. září 1916 - Městem procházela hudba a svolávala k odpolednímu výletu cvočkářů na Třemšín. I my jsme se korporativně zúčastnili národní slavnosti, která vzdor trudné době
měla průběh dosti jasný. Památné výšiny třemšínské hostily
opět po delším čase národ z dalekého okolí, kteří nepřišli se jen
pobaviti některými atrakcemi, ale i porozhlédnouti se trochu po
naší milé vlasti. Bohužel, že druhý účel sledovala asi jen menšina…. O druhé hodině vyšli jsme z kolonie beze vší výzbroje
jen v obyčejném šatě. Zúčastnili se všichni, koho tou dobou kolonie hostila: pí ředitelová, 6 skautů s instruktorem a 5 slečen
skautek se slečnou instruktorkou. Po dvouhodinovém mírném
pochodu došli jsme k myslivně. Cestou potkávali jsme mnoho
spolupoutníků, také jsme potkali zajaté Italy, kteří pracují na
pile v Rožmitále...
Skauti nosívali typické skautské obleky. Ať už to bylo oblečením nebo něčím jiným, všude, kam přišli, budili u lidí
velikou pozornost. Zajímavá je také svižnost jejich chůze a
náročné trasy, které zvládali. Posuďte sami:
7. 8. 1916 ...V 7 h. 30 min. byli jsme již v Rokycanech (Z Plzně
do Rokycan 21 km za 3 hodiny). Za Kamenným Újezdem svačili jsme chléb. Kolem chodilo mnoho lidí na trh do Rokycan a ti
dívali se na nás jak na nějakou cestující atrakci. Jedna babka
se u nás docela zastavila - a její zvědavost nás znamenitě pobavila. V 9 h. 30 byli jsme v Mirošově a po 11. hodině byli jsme
již téměř doma – u Padrťských rybníků. Tam jsme obědvali a
to dosti prostě a velice lacino: chléb jsme měli z domu a kyselé
mléko jsme dostali...
Zaujaly vás skautské příhody? Přijďte si je pročíst do Podbrdského muzea. Výstava Zažij skauting! je otevřená od úterý
do neděle, vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné 50,Kč za osobu od 6 let, rodinné vstupné činí 150,- Kč.
(pm)

VÝSTAVU KOMIKSŮ zobrazujících události z českých dějin připravili žáci a žákyně 5. A ZŠ J. J. Ryby pod vedením
paní učitelky Veroniky Lukášové. Prohlédnout si ji můžete ve Stodole Podbrdského muzea až do konce srpna.

Rožmitálskou lokálkou
...za skautingem!

Co mají společného skauti a železnice? Leccos. Skautské
družiny v košilích a šátcích potkáte v létě v nejednom vlaku,
mnohdy stále ještě i s kytarou zpívající pro všechny spolucestující. Jak jinak by se společně přepravovali na své výpravy?
Rožmitálští skauti mají s místní železnicí spojenou jednu zajímavou vzpomínku: v počátcích svého fungování sháněli skauti pod vedením Františka Hofmeistera prostředky na opravu
klubovny v Jungmannově ulici. Členové oddílu si přivydělávali například jako průvodci turistů po městě, ale také pomáhali rekreantům s nošením kufrů z nádraží do ubytování ve
městě. Vzhledem ke vzdálenosti železniční stanice od centra
města to byla pomoc jistě vítaná.
V sobotu 21. srpna 2021 na akci Rožmitálskou lokálkou…za
skautingem! se můžete projet historickým vlakem do Březnice
nebo strávit dopoledne na nádraží s kapelou Bonanza. Batoh
vám z nádraží sice nikdo neponese, za skauty do Podbrdského muzea se ale můžete přepravit pohodlně historickým autobusem Robur. Odjíždí z nádraží každou celou hodinu od 10
do 16 hodin. Na nádvoří Podbrdského muzea bude připraveno několik zábavných aktivit pro malé i velké, na ohništi
si opečete chlebového hada a výstavou Zažij skauting! vás v
odpoledních hodinách několikrát provedou přímo členové rožmitálského skautského oddílu, kteří výstavu připravili.
Po celý den bude platit zvýhodněné vstupné do Podbrdského muzea 50,- Kč za osobu od 6 let, rodinné 150,- Kč. (pm)

Ferdinand Brož: pedagog
a životopisec J. J. Ryby

Letos v srpnu si připomeneme
140 let od úmrtí rožmitálského řídícího učitele Ferdinanda
Brože. Rodák ze Záboří u Blatné
(nar. 30. 5. 1807) nejprve vyučoval ve Strakonicích a Českých
Budějovicích. Roku 1824 přišel
do Rožmitálu, kde se natrvalo usadil. Zpočátku pracoval v
místní obecné škole jako podučitel, v roce 1841 se po smrti
učitele Antonína Štědrého stal
samostatným učitelem. Za jeho
působení byla v letech 1854-55
postavena na náměstí nová škola (dnešní budova ZUŠ). Roku
1873 byl zvolen řídícím učitelem, po šesti letech odešel na
odpočinek a dva roky nato 11. srpna 1881 zemřel.
Ferdinand Brož získal za své zásluhy tři pochvalné dekrety
a rok před svou smrtí byl vyznamenán záslužným stříbrným
křížem s korunou. Byl uznáván také jako dobrý hudebník,
dirigent a regenschori. Je autorem zatím nejstaršího známého česky psaného Rybova životopisu (Životopis Jakuba Jana
Ryby), nalezeného za okupace na půdě obecné školy učitelem
Matouškem. V době jeho působení v Rožmitále došlo také k
přenesení ostatků Jakuba Jana Ryby z bývalého morového
hřbitova na hřbitov ke kostelu. Jeho syn Karel pokračoval v
otcových šlépějích; sepsal učebnice fyziky pro reálku a gymnázium.
(pm)
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Vzpomínky
Čas ubíhá a nevrací, co
vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 2. srpna 2021 uplynou
tři smutné roky od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Stanislav Dražan z Vranovic. Stále
vzpomínají manželka Marie, synové Michal a Martin s rodinami a sestra Vlasta
s manželem.
rrrr
Dne 22. srpna 2021 to bude
10 let, co nás navždy opustila naše maminka a babička Anna Farská. Dne 16.
července uplynulo 102 let
od jejího narození. Stále
vzpomíná dcera Marie Linhartová s rodinou a syn Karel s rodinou. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
rrrr
Vzpomínku tichou chceme
Ti dát, aby každý vzpomněl,
kdo měl Tě rád. Dne 8. srpna 2021 uplynulo deset
let, kdy nás opustila paní
Jaroslava Nanková z Hvožďan. Nikdy nezapomenou dcery Alena a
Dana s rodinami.
rrrr
Dne 4. srpna uplyne 20 let, co nás navždy opustila paní Růžena Podlenová
z Hutí pod Třemšínem. Stále vzpomíná
dcera Jindřiška, snacha Zdeňka, vnoučata s rodinami, pravnoučata s rodinami a prapravnoučata.
rrrr
Dne 14. srpna 2021 uplyne 10 smutných let, kdy
nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička, paní
Františka Svatoňová z
Hutí pod Třemšínem. S láskou stále
vzpomíná dcera Stanislava s rodinou a
syn Bohumil s rodinou.
rrrr
Čas letí, ale vzpomínky zůstávají. Dne
2. srpna 2021 uplyne 30 let, kdy nás
opustil pan Zdeněk Vávrovský z Rožmitálu pod Třemšínem. Vzpomíná rodina Vávrovských.
rrrr
Dne 22. srpna 2021 uplyne deset smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Reinhold Stöckl ze Starého
Rožmitálu. S láskou vzpomíná manželka Růžena, dcera Silvie a přítel Martin,
syn Roman a manželka Jana, vnoučata
Tomáš, Matěj a Stelinka.

Blahopřání

Drahý tatínku, jen jednou
v životě jsi nás zarmoutil,
a to bylo v té chvíli, kdy jsi
nás navždy opustil. Dne 19.
srpna 2021 uplyne již deset
smutných let od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš milovaný tatínek
a dědeček, pan Pavel Michálek. Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Alice
s rodinou, vnučka Nela, Aneta s rodinou
a syn Jan s přítelkyní. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

V červenci letošního roku oslavili
60 let společné cesty životem
manželé
Božena a Miroslav
Polákovi z Věšína.

rrrr
Dne 4. srpna
před sedmi lety
se navždy zavřely očí naší
drahé maminky, paní Marie
Račanské z Hvožďan a 17. září tomu
bude 34 let, kdy od nás odešel náš tatínek, pan Václav Račanský. S láskou a
úctou stále vzpomínají dcery Maruška a
Eva s rodinami.
rrrr
Dne 20. srpna to bude rok,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Loučka ze
Strýčkov. Nikdy na Tebe nezapomeneme a stále budeš
žít v našich srdcích. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
rrrr
Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích se
uhnízdí smutek a chlad. Po
celém světě sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl
mít rád. Dne 20. srpna
2021 uplyne pět smutných let od úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Kresslové. S bolestí v srdci
stále vzpomínají děti s rodinami.
rrrr
Hledejte mě v lidech, které
jsem znal a miloval. Pokud
nedokážete žít beze mě,
pak mě nechte žít ve vašich
očích, myslích a činech laskavosti. Milujte mě tím, že
se vaše srdce budou dotýkat. Láska neumírá, to jen lidé. A tak, když ze mě zbývá už jen láska... rozdejte mě. Dne 29.
července 2011 odešel náš milovaný syn,
bratr, strýc a vnuk Kamilek Foltýn ve
věku 21 let. Dne 29. července tomu bylo
již 10 smutných let, co nás opustil. Není
dne, aby nebyl mezi námi. V našich srdcích a vzpomínkách. Stále vzpomínají
rodiče, příbuzní a kamarádi.

Šedesát let vzpomínek od té chvíle,
kdy jste si vzájemně řekli své ano.
Sdíleli jste spolu chvíle štěstí, ale
přišly i momenty méně veselé, byli
jste si nablízku, když se vaše sny
stávaly skutečností. Ze srdce vám
k vašemu obdivuhodnému
a krásnému spojení gratulujeme
a přejeme vám co nejkrásnější
oslavu vaší diamantové svatby!
Ať je každý váš další den alespoň
stejně tak šťastný jako ten dnešní!
Přeje dcera Alena
a syn Miroslav s rodinami.

Řekli si své
„ano“
25. června 2021
obřadní síň MÚ Rožmitál p. Tř.
Tomáš Pešta, Rožmitál p. Tř.
a Lucie Sýkorová, Rožmitál p. Tř.
26. června 2021
Sedlice – sportovní areál
Jaromír Roušar, Podlesí
a Veronika Málková, Sedlice
26. června 2021
u Sobenského rybníka
Bohumír Ondrák, Praha
a Markéta Grešová, Praha
3. července 2021
Alej Johanky z Rožmitálu,
u památné lípy
Nicholas Roy Arthofer, Drsník
a Alžběta Gilíková, Praha
17. července 2021
Podbrdské muzeum
Jindřich Šafář, Rožmitál p. Tř.
a Veronika Bučková, Rožmitál p. Tř.

Redakce a inzerce Třemšínských listů - e-mail: tremsin.listy@rozmitalptr.cz, telefonní číslo: 723 722 223
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali výjezdové jednotce SDH Voltuš za pomoc při opravě
studny. Děkují občané Voltuše.

Dětem z rybářského
kroužku se u vody daří

Prázdniny ještě nejsou ani v polovině a
dětem z rybářského kroužku MO Rožmitál pod Třemšínem se u vody opravdu
daří. Nádherný kapr 51 cm se podařil
Honzíkovi Sýkorovi. „Moc mu gratulujeme a přejeme další krásné úlovky. Užívejte prázdnin,“ uvedla vedoucí rybářského kroužku Jaroslava Nassová.

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

318 665 339

Knihovna Voltuš
bude otevřena

30. srpna 2021
od 13:30 do 15:00
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus
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Rožmitálské děti poslaly příbramské
nemocnici radost, štěstí a pohodu
Městské kulturní středisko Rožmitál pod
Třemšínem pozvalo v závěru června děti
s rodiči na divadelní představení Doktorská pohádka. A protože se jednalo právě
o Doktorskou pohádku, která se zařadila mezi první kulturní akce ve městě po
uvolnění vládních opatření proti šíření
nemoci Covid-19, napadlo organizátory
jejím prostřednictvím poděkovat zdravotníkům z Oblastní nemocnice Příbram
za jejich nepředstavitelně náročnou péči
o pacienty v období koronavirové epidemie a také za to, že mobilní tým nemocnice naočkoval kolem tisícovky obyvatel
Rožmitálu pod Třemšínem. „Dali jsme
této akci podtitul S díky pro zdravotníky, poprosili jsme maminky z Rodinného centra Třemšínek, aby se staly spoluorganizátorkami a připravily na akci
výtvarnou dílnu pro děti, a také jsme
požádali radu města, aby schválila náš
záměr, věnovat výtěžek z dobrovolného
vstupného Oblastní nemocnici Příbram,
která si podle nás zaslouží za svoji práci

velké poděkování,“ uvedl vedoucí Městského kulturního střediska v Rožmitále
pod Třemšínem Mgr. František Žán. Divadlo se hrálo na nádvoří rožmitálského
společenského centra, děti nadšeně malovaly obrázky pro zdravotníky a vyráběly krásné keramické přívěsky. K tomu
se skvěle bavily u známé pohádky v podání Divadla Šimona Pečenky. Vybrat se
podařilo 2222 korun, které organizátoři
věnovali spolu s dárky od dětí Oblastní
nemocnici Příbram. „Není to mnoho peněz, trochu nás mrzelo, že jsme nenašli v krabičce s dobrovolným vstupným
více. Ale pak jsme se zaradovali, protože
z pohledu numerologie prý číslo 2222
patří k nejslavnějším andělským číslům
a zvěstuje štěstí a pohodu. Co víc si můžeme pro sebe i pro lékaře a sestřičky z
příbramské nemocnice přát?“ řekl František Žán. „Dětský smích, radost z toho,
že třeba uděláme radost někomu druhému, štěstí a pohoda. O to nám šlo,“
doplnil.
(red)

Snímky z příjemného pohádkového odpoledne na nádvoří rožmitálského společenského centra doplňuje snímek z následného předání výrobků dětí a výtěžku akce. Krásné obrázky, keramické přívěsky a darovací certifikát na 2222
korun předal 19. července vedoucí Městského kulturního střediska Rožmitál
pod Třemšínem Mgr. František Žán řediteli Oblastní nemocnice Příbram MUDr.
Stanislavu Holobradovi.
Snímky: František Žán a Martin Janota

Zpráva ze Starého Rožmitálu příštím generacím
V říjnu před dvěma roky psal web www.
staryrozmital.cz o nálezu dokumentů za
pamětní deskou věnovanou v roce 1930
vůdci selské vzpoury Bartoloměji Sadílkovi na domu č. p. 35 v Rybově ulici.
Stavení z vepřáků, které se mělo původně jen rekonstruovat, se však zhroutilo
a tudíž se majitelé, manželé Karlíkovi,
rozhodli, že dům postaví nový, samozřejmě moderně vybavený, ale tak, aby

kopíroval původní vzhled. A proto i metrák vážící pamětní deska byla zasazena na „původní“ místo a nad ni byly pro
příští generace vráceny archiválie z roku
1930 a nově dokumenty naší doby, mezi
nimiž nechybí ani Třemšínské listy.
Bohužel Ing. arch. Josef Karlík se této
chvíle nedočkal. Se zedníky písemnosti
tudíž uschovala v nehořlavých obalech
vdova Ing. Táňa Karlíková.
(jir)
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Podpis listiny o spolupráci
Zástupci SDH Rožmitál p. Tř. navštívili ve dnech 2. - 4. července 2021 své přátele hasiče v Chorvatsku při příležitosti výročí založení jejich sboru. Starosta SDH Rožmitál p. Tř. Alois
Brabenec a starostka DVD Sigetec Antonija Kolar podepsali
listinu O bratrské pomoci mezi oběma sbory. Kmotrem této
dohody je další spřátelený sbor PGD Hajdoše ze Slovinska.
Tímto aktem se potvrdilo, že ani vzdálenost a hranice nejsou
překážkou pro dobrou spolupráci mezi hasiči různých národností. Dále byla na programu prohlídka hasičských zbrojnic
ve městě Peteranec a Rasinja. V sobotu proběhla po průvodu
hasičů obcí slavnostní schůze, kde byla zmíněná listina podepsána a předány dary a poselství. Večerní zábava zakončila
tento slavný okamžik. Zástupci byli ubytováni v krásném penzionu Zajec v obci Kuzminec. Plni dojmů a zážitků se v neděli
vydali na dlouhou cestu domů.
SDH Rožmitál p. Tř.
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Vody teklo hodně, ale už bylo hůř
Prudký liják a nasycená půda po předchozích deštích nenechaly leckterého Rožmitálana v noci na 18. července v klidu.
Ve Starém Rožmitále Vlčava vystoupala od večera do tří hodin
ráno na čtyřnásobek normálního průtoku a v 5.39 hod. kulminovala na 136 cm. Stále tedy ale zbývalo 14 centimetrů do
dosažení třetího (nejvyššího) stupně ohrožení. Následující den
se už říčka vrátila k obvyklým číslům. Ve městě hlásilo číslo v
Nádražní ulici několik hodin druhý povodňový stupeň.
Když pomineme katastrofální povodeň v roce 2002 (to napršelo za dva dny 121,8 mm srážek na metr čtvereční) a méně
katastrofální o čtyři roky později, měli jsme v posledních letech v Rožmitále i ve Starém Rožmitále už dvakrát víc vody
než tentokrát.
Den před Štědrým dnem v roce 2012 při teplotě 9°C rychle
tál na svazích Brd sníh a do toho celý den pršelo. Vlčava dosáhla už v 8 hodin večer třetího povodňového stupně a vydržela na něm až do 24. prosince do pěti ráno. Tehdy bylo s podivem, že situace nikoho moc nevzrušovala. Lidé byli patrně
zabráni do balení dárků a zdobení vánočních stromků.
Obdobná situace se opakovala ani ne za půl roku - 1. června
2013, kdy po dlouhotrvajícím dešti byl ve 20 hodin dokonce
třetí stupeň překročen, lidé se shlukovali na mostě a přeparkovávali auta na vyvýšená místa. Vysoká hladina a prudký
proud vydržel Vlčavě až do dopoledne druhého dne. Jistě není
bez zajímavosti, že velká voda se do Rožmitálu vkrádá zásadně v noci a především o víkendech.
(jir)

Bronz z mistrovství České republiky
Ve dnech 3. - 5. července 2021 se konalo Mistrovství České
republiky v požárním
sportu v kategorii dorost v Zábřehu na
Moravě. O titul se poprala družstva dorostenců a dorostenek.
V pondělí patřil závod
jednotlivcům dorostu,
kam si svůj postup
vybojovala naše dorostenka Karolína Vlachová. Celý náš tým s
Kájou vyrazil už v neděli. Ubytování jsme
měli v nedalekém Šumperku. Po klidné noci jsme v pondělí
ráno vyrazili na stadion v Zábřehu na Moravě. Po prezenci a
všech kontrolách bylo MČR zahájeno slavnostním nástupem.
Po nástupu začala štafeta na 100 metrů s překážkami v kategorii dorostenci. Ve stejný čas probíhalo psaní znalostních
testů dorostenek. Kája nechybovala a test splnila na výbornou. Před obědem se kategorie vyměnily a Kája nastoupila
na štafetu 100 metrů s překážkami, která jí nevyšla úplně
podle jejích představ. Po obědové pauze nastoupili opět dorostenci na štafetu dvojboj a následovala je děvčata. Karolína
si perfektně odběhnutou štafetou spravila chuť, a tak si z této
disciplíny odvezla bronzovou medaili. V celkovém hodnocení
se Karolína Vlachová v kategorii starší dorostenky umístila na
krásném devátém místě. Patří jí veliká gratulace a poděkování
za reprezentování našeho SDH a města Rožmitál pod Třemšínem. Zároveň děkujeme všem za podporu v tomto sportu.
Libuše Poláková ml.

Větší nebezpečí než samotná voda představovaly tentokrát ulámané větve a kmeny, které připluly po proudu.
Staroměstští hasiči s pomocí dobrovolníků měli u mostu
co dělat, zátarasy ovšem stále hrozí mezi mostem a Podzámeckým rybníkem.
Foto: 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
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Pozvání rybářů na závody

Zveme vás na rybářské závody ve dnech 11. a 12. září 2021
na Sadoňský rybník (koupaliště). Zápisné pro dospělé činí
200 Kč a je nutné jej uhradit do 22. srpna 2021 na účet
1913249032/3030 (do poznámky napište vaše jméno a do VS
telefonní číslo – platba vám bude potvrzena SMS). Kapacita
dospělých je 50 závodníků. Pokud nebude naplněna, zúčastní se závodů i mimorožmitálští rybáři. Během závodů bude
zajištěno občerstvení. Zápis bude probíhat od 6 hodin. První
poločas bude probíhat od 7 do 10 hodin a výměna míst a druhý poločas poběží od 11 do 13 hodin. Po řádném sečtení (1
cm – 1 bod) proběhne vyhlášení výsledků. Chytá se na jeden
prut, dva návazce bez krmítka a bez zakrmování. Po samotném závodě vás čeká zábava, při které vás pobaví kapelník
Miloš Velíšek (Kalíšek). Těšíme se na vaši účast. Další dění v
naší organizaci můžete sledovat na stránkách www.rybarirozmital.cz.
za MO Rožmitál pod Třemšínem Radek Tůma

Petice proti zastavení provozu
osobní dopravy na rožmitálské dráze
Počátkem letních prázdnin se v některých médiích objevily informace
o plánovaném omezení
nebo ukončení provozu
vlaků osobní dopravy
na více jak desítce železničních tratí ve Středočeském kraji. Jednou z nich je i místní
dráha z Rožmitálu pod
Třemšínem do Březnice, u které objednavatel
dopravní
obslužnosti
- Středočeský kraj, plánuje od prosince tohoto
roku úplné zastavení osobní dopravy. Kraj škrty vysvětluje
nedostatkem financí a neperspektivností daných tratí. Zastavení či omezení provozu má podle analýzy kraje na všech tratích ušetřit 86 milionů korun ročně, aniž by došlo ke zhoršení
dopravní obslužnosti.
Přestože krajský radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN) deklaroval, že s každou dotčenou obcí bude příslušné opatření
podrobně projednáno, včetně všech možných variant náhradního řešení, nic podobného se do doby uzávěrky tohoto čísla
v případě naší místní dráhy neuskutečnilo. Definitivní rozhodnutí však musí padnout do září, kdy je termín pro finální
objednání kapacity pro nový jízdní řád.
Přístup nového vedení Středočeského kraje při přípravě
těchto přelomových a patrně často i nevratných řešení, je
přinejmenším zarážející. To vše na pozadí všeobecných proklamací o nutnosti upřednostňování železniční dopravy a v
Evropském roce železnice 2021, kdy se v sousedních zemích,
zejména v Německu a Polsku, regionální tratě hromadně reaktivují. Rožmitál pod Třemšínem bojoval o svou železnici na
konci 19. století několik desetiletí, povedlo se to za cenu velkého nasazení a ústupků až v roce 1899. Od té doby jezdí
lokálka nepřetržitě, stala se jistotou a nedílnou součástí Podbrdského kraje. Byla by škoda o ni přijít jen kvůli momentální
přezíravosti několika úředníků s časově omezeným funkčním
obdobím.
Pokud chcete aktivitu ohledně zachování provozu na rožmitálské dráze podpořit, přijďte prosím v sobotu dne 21. srpna 2021 na vlakové nádraží v Rožmitále pod Třemšínem. Zde
bude v rámci oslav 122. výročí zahájení provozu možné podepsat petici proti plánovanému zastavení provozu. Petice bude
následně odeslána hejtmance Středočeského kraje Petře Peckové (STAN).
Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha
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SLOVÍČKO KNĚZE
Bůh cizí, nebo známý?
Dovedete si představit otce, který by byl fotbalovým nadšencem, neděli co neděli by chodil na zápasy, ale svému synovi
by řekl: „Ty zůstaň doma. Nechci, aby ses ode mě tím fotbalovým nadšením nakazil. Nechci tě ovlivňovat, jestli se chceš
nebo nechceš stát fotbalovým fanouškem.“ Myslím, že žádný
otec by takový nesmysl neřekl. Vždyť dítě se stěží může rozhodnout pro něco, co zná jen z doslechu a s čím se nikdy
nesetkalo. Jen ten, kdo sám zažil jásot na stadionu, ví, oč
při fotbale ve skutečnosti jde. A jen ten se může rozhodnout.
Zvláštní, že jde-li o náboženství, uvažují mnozí podobně špatně: „Nechci své dítě ovlivňovat. Nechci mu předepisovat, co si
má myslet a v co má věřit. A proto ho ani nenechám pokřtít.
Později se může svobodně rozhodnout, jestli chce či nechce
věřit v Boha.“ Může se svobodně rozhodnout? To sotva! Tak
to přece nefunguje. Nikdo se nerozhodne pro něco, co vůbec
nezná. Takové dítě se o Boha, o víru a o církev prostě nebude
zajímat, protože mu to rodiče kvůli svým předsudkům neumožnili. Bůh a víra mu tak zůstane cizí. Víra není zboží a ani
není samozřejmá. Víru je třeba v životě předávat a oživovat – k
tomu slouží kostel. A proto je třeba udělat vlastní zkušenost
s Bohem a jeho církví. Proto by měl mladý člověk s pomocí
a příkladem rodičů vrůstat do víry. Musí zažít živé společenství – při bohoslužbě, při církevních slavnostech. Má být při
tom, když se věřící společně modlí a zpívají, musí se nechat
oslovit až do hloubi duše. Svoboda mladého člověka tím není
omezena. Kdykoli se může svobodně rozhodnout, že to není
jeho cesta, za to žádný trest nehrozí. Pak to bude otázka jeho
svědomí, protože ví, o co v církvi a ve víře vůbec jde. Pomozte
svým dětem, aby mohly objevit tajemství víry - svědectvím
svého života, ale třeba i přihlášením do výuky náboženství ve
škole na začátku školního roku.
Pater Petr

Klienti Centra Rožmitál si užili
besedu o včelách a včelařství

V úterý 13. července uspořádalo Centrum Rožmitál, poskytovatel sociálních služeb pro své klienty besedu na téma „včely a
včelařství“. Zprvu jsme si nedovedli představit, o čem povídání
bude, když ale pan Blažek vyndal z auta skleněný včelí úl, ve
kterém se to jen hemžilo, tušili jsme, že beseda bude zajímavá
a přínosná. A opravdu tomu tak bylo. Spolu s velkými plátny
a úlem jsme dokázali o včelách, jejich životě a produktech
povídat celou hodinu. Kupodivu jsme zjistili, že i mezi našimi
klienty jsou dřívější včelaři.
Velice zajímavé bylo nahlédnout do včelího úlu a vidět, kam
včely nosí med, ve kterých komůrkách rostou malé larvičky
– budoucí včelí dělnice, objevili jsme i „líného trubce“. Bohužel, včelí královna před námi zůstala ukrytá uvnitř úlu. Velké
poděkování za tuto poučnou besedu patří panu Blažkovi a
Spolku včelařů z Rožmitálu pod Třemšínem, kteří nám tento
nevšední zážitek umožnili. Určitě si časem toto zajímavé povídání zopakujeme.
Bc. Markéta Michálková
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Slavnostní ukončení školního roku
Ve středu 30. června 2021 jsme se na ZŠ J. J. Ryby Rožmitál
pod Třemšínem slavnostně rozloučili s dalším mimořádným
školním rokem, který ve svém projevu zhodnotila ředitelka
školy PaedDr. Jana Bacíková. K žákům, pedagogům a rodičům
promluvili a krásné prázdniny a dovolené popřáli místostarosta JUDr. Josef Kaiser, za Radu školy zastupitel Ing. Josef
Hrdina, dále Ing. Petr Jarosil z Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových, Mgr. František Žán z
Městského kulturního střediska a vedoucí Podbrdského muzea Mgr. Pavla Váňová Černochová. Přestože ve škole některé
ročníky strávily opravdu málo času, měli mluvčí z každé třídy
co povyprávět o svých nejlepších letošních akcích a zážitcích.
Po defilé deváťáků se všichni žáci se svými třídními učitelkami a učiteli odebrali do svých tříd, kde následovalo rozdání
knižních odměn a vysvědčení. Vybraní žáci 9. ročníku pak
byli přijati v obřadní síni Městského úřadu v Rožmitále p. Tř.

Pirátský školní výlet třetích tříd

Na závěr školního roku se rožmitálští třeťáci stali součástí
legendy o ztraceném pokladu kapitána Hooka a přesunuli se
na „ostrov“ Sobeňák, kde pro ně nastal čas dobrodružství,
odvahy, síly, cti, přátelství a boje o získání pokladu.

Výlet do zážitkového parku Zeměráj
Na konci června navštívili druháci v rámci projektového dne
zážitkový park Zeměráj. Děti se hravou formou seznámily se
životem našich předků v raném středověku, prozkoumaly dětskou vesničku, hledaly cestu dřevěným bludištěm a využily
další aktivity rozmístěné po celém areálu.

Druháci strávili tři dny na Sobeňáku
Žáci 2. A a 2. B strávili krásné tři dny v rekreačním středisku Sobeňák. Užili si plno aktivit, hráli hry, stavěli domečky v
lese a učili se poznávat různé přírodniny. Nechyběla ani noční
stezka odvahy a pěší výlet. Všem se moc líbilo.

Naši žáci malovali pro Klokánek
Pobyt v duchu rytířských ctností
Čtvrťáci si užili pobyt v přírodě na Sobeňáku v duchu rytířských a dvorních ctností. Nechyběly hry, rytířský turnaj, královský lov, odvážná stezka černého rytíře či stavba středověkého opevnění.

Řadu let žáci naší školy malují obrázky na podporu Fondu
ohrožených dětí. Jsou to práce různých námětů, od pohádek,
přes prázdninové zážitky až po realitu současného života. Z
nich se sestaví prodejný kalendář pro rok 2022 (k zakoupení
bude v e-shopu FOD asi od listopadu 2021, výtvarná díla se
pak prodávají jako samostatné práce) a výtěžek je věnován na
podporu projektu Klokánek FOD.
Přestože letošní ročník ovlivnila distanční výuka, do soutěže
přišlo 600 obrázků z 21 škol z celé republiky. Porota se snažila pohlížet na zaslané práce nejen jako na výtvarná díla, ale
jako na díla dětské fantazie a snahu přenést své představy na
papír. Z 11 oceněných v kategorii 13 let a více se hned na prvních místech usadili naši, Natálie Lojínová a Zdeňka Vachatová ze 7. B, Jonáš Brotánek ze 7. A a Matouš Juřica z 9. C.
Mimořádné ocenění získala Julie Šourková z 9. C za Pohádku
současnosti. Všem, kteří při distanční výuce malovali, děkuji
a oceněným gratuluji.
Mgr. Helena Placatková
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Přijetí nejlepších žáků na rožmitálské radnici
Ve středu 30. června 2021 byli v obřadní síni Městského úřadu v Rožmitále pod Třemšínem přijati ti žáci devátého ročníku
Základní školy J. J. Ryby, kteří po celou dobu devítileté školní
docházky vynikali svým výborným prospěchem, někteří také
svou prací navíc, kterou odváděli mimo školní lavice a také
nad rámec svých školních povinností. Přijati zde byli také dva
žáci Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem.
Základní škola Jakuba Jana Ryby
9. A
Ondřej Kadeřábek za výborný prospěch a velmi zodpovědný
přístup k distanční výuce. Svůj volný čas věnuje hře na klarinet, je členem Dechového orchestru mladých při ZUŠ J. J.
Ryby. Hraje fotbal a stolní tenis pod SK Spartak Příbram. V
září nastoupí na Gymnázium Legionářů v Příbrami.
Elen Tomková za výborný prospěch, velmi zodpovědný přístup k distanční výuce a za reprezentaci školy ve výtvarných a
literárních soutěžích. Svůj taneční a hudební talent ve hře na
kytaru rozvíjí v ZUŠ J. J. Ryby, je to také rožmitálská skautka. V září nastoupí na Gymnázium Legionářů v Příbrami.
Sabina Ptáčková za výborný prospěch a reprezentaci školy
ve výtvarných a literárních soutěžích. Ve volném čase ráda
jezdí na koni. V září nastoupí na Gymnázium Legionářů v Příbrami.
9. B
Vojtěch Mrázek za výborný prospěch, příkladné plnění školních povinností a za reprezentaci školy v matematických
olympiádách a sportovních soutěžích. Rád sportuje, jeho největší vášní je hokej. V září nastoupí na Gymnázium Legionářů
v Příbrami.
Nela Štěpánová za pěkný prospěch, účast ve výtvarných soutěžích a za práci v žákovském parlamentu Rybičky. Zajímá se
o hudbu, malbu, je žákyní dramatického oboru v ZUŠ J. J.
Ryby. V září nastoupí na SPŠ v Příbrami.
Eliška Plačková za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích. Baví ji čtení a kreslení. V září nastoupí na SPŠ v Příbrami.
9. C
Matěj Brettl za výborný prospěch a také reprezentaci ZUŠ J.
J. Ryby v klavírních soutěžích. Mezi jeho záliby patří hra na
klavír a historie. V září nastoupí na Gymnázium Legionářů v
Příbrami.
Petr Buchta za pěkný prospěch a vzornou reprezentaci školy
ve sportovních soutěžích po celou dobu školní docházky. Velmi rád hraje fotbal v TJ Spartak Rožmitál. V září nastoupí na
SOŠ a SOU Dubno, obor Bezpečnostní a správní služby.

Tereza Drechslerová za vstřícnost a ochotu při organizování školních akcí a za letitou práci v žákovském parlamentu
Rybičky. K jejím největším zálibám patří házená a herectví,
kterému se věnuje v dramatickém oboru v ZUŠ J. J. Ryby. V
září začne studovat obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
na OASPGŠ Beroun.
Kateřina Jeníčková za výborný prospěch, reprezentaci školy v olympiádách, svědomité vedení žákovského parlamentu
Rybičky a za vstřícnost a ochotu při organizování školních
akcí. Ve volném čase ráda peče a cestuje. V září nastoupí na
Gymnázium Legionářů v Příbrami.
Matouš Juřica za výborný prospěch a reprezentaci školy ve
výtvarných soutěžích. Volný čas tráví na počítači. V září nastoupí na Gymnázium Legionářů v Příbrami.
Vojtěch Štěpnička za výborný prospěch a reprezentaci školy
v olympiádách. Ve volném čase jezdí na kole, k jeho zálibám
také patří hudba a posilování. V září nastoupí na SPŠ v Příbrami, obor Architektura.
Speciální základní škola Rožmitál p. Tř.
Miroslav Pašek za výborný prospěch a aktivitu po celou docházku do školy. Míra je spolehlivý kamarádský kluk, který
rád sportuje. Po ukončení povinné školní docházky nastoupí
do SOŠ a SOU Kladno na učební obor Instalatér.
Ladislav Kasík za velmi dobrý prospěch a aktivitu během celé
školní docházky. Díky své zručnosti dokázal pomáhat mladším žákům. Vzhledem ke svému bydlišti na Teslínech má rád
přírodu a vše, co je spojeno s lesem. Po ukončení povinné
školní docházky nastoupí do SOŠ a SOU Hluboš na učební
obor Instalatér.
Mgr. Věra Bártlová, Mgr. Pavel Bártl
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Srpnové akce v knihovně pro děti
q Zapeklité otázky – 2. – 11. 8. 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 – 16. – 18. 8.
odpoledne - Je snadné vyprávět kamarádovi nějaký příběh. Jak bude ale
vypadat příběh desetkrát zopakovaný?
Poznáme ho ještě? Zábavné odpoledne
v knihovně.
q Kamínkování – 23. – 30. 8. 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 30. 8.
q

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

Podzimní kurz virtuální
univerzity třetího věku
Stávající studenty a všechny další zájemce bychom rádi pozvali na nové
přednášky VU3V, podzimního kurzu
2021. Přihlásit se mohou i zájemci, kteří
doposud žádná předchozí témata neabsolvovali. Zájemci o studium si mohou
vyzvednout přihlášky v otevírací době
infocentra, je možné se přihlásit na jedno téma nebo na obě zároveň.
Univerzita bude dále pokračovat dalšími tématy, jež si vybere z nabídky
studující. Toto studium je určeno všem
osobám, které splňují tyto podmínky:
• občané České republiky
• důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.
První téma, na které se můžete hlásit, je Pozoruhodný svět hub. Většině z
nás se při slově „houby“ vybaví hlavně
sametové kloboučky hříbků, pohodlně
usazených v mechu, které s oblibou
hledáme při procházkách v lese, někomu zase spíše bílé hlavičky žampiónů,
vykukující z regálů v obchodech. Houby
ale nalezneme v různých podobách, barvách a velikostech, a ačkoli se to třeba
na první pohled nezdá, mnoho z nich je
nejen jedlých, ale také velmi chutných.
Naopak některé zdánlivě nevinně vyhlížející nám mohou způsobit nepříjemné

zdravotní problémy. Pojďme tedy společně s našimi lektory poodhalit tajemství tohoto pozoruhodného světa. První
přednáška bude ve čtvrtek 30. 9. 2021.
Druhé téma, na které se můžete hlásit, je Obklopeni textilem. V cyklu přednášek se dozvíte o textilních vlákenných
surovinách, které tvoří základ všech textilních výrobků. Přednášky vás seznámí
s typy tkanin a pleteniny, zkoušením
jejich vlastností. Budete seznámeni se
symboly údržby textilních výrobků i se
systémem značení jejich kvality. První
přednáška bude ve čtvrtek 7. 10. 2021.
Přednášky probíhají 1x za 14 dní, a to
vždy ve čtvrtek od 10 do 12 hodin.
Cena kurzu je 320,- Kč. Místem konání je Knihovna manželů Tomanových v
Rožmitále p. Tř. Jeden semestr je složen
z šesti přednášek. Po ukončení semestru každý účastník obdrží pamětní list.
Pokud účastník ukončí všech šest semestrů, zúčastní se promoce na Zemědělské univerzitě v Praze a získá Osvědčení o absolutoriu.
Veškeré další informace a přihlášky
vám rádi poskytneme na telefonním čísle 318 660 008 a v knihovně v Rožmitále
pod Třemšínem.
Přihlašování do kurzů je nutné provádět včas, vždy před jejich zahájením.
Hana Převrátilová

Společné čtení doplní zábavné úkoly
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.

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

UPOZORNĚNÍ
O letních prázdninách je provoz
knihovny upraven. Dětské i dospělé
oddělení je 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
O prázdninách v knihovně opět probíhá
oblíbená burza knih. Až do 30. srpna si
můžete 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 nucené pauze v minulém roce se
bude opět konat v Rožmitále pod Třemšínem 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
dospělém oddělení v knihovně manželů
Tomanových.
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Vichřice lámala stromy

Vichřice, která se prohnala Rožmitálskem 29. června, nadělala v Rožmitále škody na okrasných i užitkových stromech.
Technické služby města likvidovaly během následujícího dopoledne na desítku spadlých či ulomených silných větví. Silný vítr často sklidil za zahrádkáře úrodu. Snímky Jindřicha
Jiráska jsou ze staré Voltušské, aleje Johanky, Rybovy ulice a
od Vlčavy pod mostem.
(red)
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Rybářský kroužek na konci
školního roku zpestřily závody
Letošní loučení se školním rokem, tak i s rybářským kroužkem ČRS
MO Rožmitál pod Třemšínem nebylo jednoduché. Kvůli nařízení vlády
proti šíření covidu jsme
se téměř tři čtvrtě roku
nemohli scházet. Proto
jsme si každé setkání po
rozvolnění velmi užívali.
Dětem se podařilo pár
nádherných kousků ulovit. Každý kroužek byl
úžasný. Na posledním
kroužku tohoto školního roku jsme se sešli na
rybníčku a uspořádali závody mezi našimi dětmi. Vylosovaly
si místa a mohlo se začít. Po ukončení závodu je čekal ještě
hod na terč, skládání rybářského puzzle na čas a poznávačka ryb i živočichů. Někomu se zadařilo více, někomu méně,
ale nikdo neodešel s prázdnou. Všichni si odnesli nějakou
odměnu. Byla to krásná akce plná pohody a přátelské atmosféry. Rádi bychom poděkovali rodičům za podporu, napečené dobroty, melouny a různé laskominy. Moc si toho vážíme,
vše bylo výborné. Jste úžasní a my vám velmi děkujeme za
celoroční podporu. Děkujeme i všem našim sponzorům a podporovatelům za vše, co pro kroužek dělají. Užívejte prázdnin,
dávejte na sebe pozor a na naší akci, která je 19. až 22. srpna,
na viděnou. Moc se na vás těší celý tým vedoucích rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem Jaroslava Nassová, Aleš
Haluska, Rudolf a Marie Šourkovi, Michal Mareš a Tomáš
Bláha.
Aleš Haluska

S kroužkem se letos rozloučilo
několik výborných rybářů
Konec školního roku znamená i pauzu rybářského kroužku
MO Rožmitál pod Třemšínem. Letos se s námi bohužel rozloučilo pár výborných rybářů, kteří s kroužkem vyrostli. Skvěle
nás reprezentovali nebo i zdobili. Byli s námi na spoustě akcí
i závodů. Vždy byli velmi úspěšní. Rádi bychom jim poděkovali za vše, co na kroužku vykonali, za jejich humor a zážitky,
které k nim nesmazatelně patří. Budou nám určitě chybět,
ale vždy jsou u nás vítáni.
Z celého srdce jim do dalšího životního kroku přejeme
jen to nejlepší, ať se jim i nadále daří a jsou šťastní. Rozhodně na vás nezapomeneme. Jsou to Honza Beran, Niki
Tomanová, Kristián Vavroch, Šimon Kolář a Nicolas Němeček.
Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku
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Starák stále žije a na konec
srpna chystá velkou slavnost
Přestože už půldruhého roku nám covid určuje, co můžeme a nemůžeme dělat, Starák stále žije! Dvakrát už nebyl masopust, ani retro první máj, ani Hromnický vejšlap,
II. liga národní házené zůstala nedohraná a na jaře ani
nezačala, tradiční hospůdka měla víc zavřeno než otevřeno atd.
A tak si ve Starém Rožmitále řekli, že už se to nedá vydržet a jestliže vydrží mírnější protiepidemiologická opatření,
udělají v sobotu 28. srpna VELKOU letní slavnost, která
bude zahrnovat řadu dílčích akcí.
Tady je program, na nějž jsou zváni všichni obyvatelé,
rodáci i příznivci obce: V 10 hodin zahájení výstavy Jeleni
v áleji se válejí a oslav 10 let Cvokařského muzea a pak o
hodinu později otevření výstavy obrazů místních malířů v
Podkostelním mlýně.
Ve 13 hodin vyjde od hasičské zbrojnice slavnostní průvod a pár minut poté bude odhalena pamětní deska na
bývalé hospodě u Stupků, v níž byl založen před 130 lety
starorožmitálský hasičský sbor, jemuž bude patřit celé odpoledne.
Po vzpomínce na padlé v obou světových válkách totiž
čeká na všechny na plácku zábavné odpoledne s mnohými atrakcemi, hudbou, soutěžemi pro děti, samozřejmě
občerstvením a také nabídkou rožmitálských suvenýrů a
knih. Od 16 hodin předvede rožmitálská mládež, že i přes
koronavirovou uzávěru neztratila nic na dovednosti jak
hrát národní házenou.
Takže - poslední srpnovou sobotu se všichni určitě sejdeme ve Starém Rožmitálu.
PhDr. Jindřich Jirásek

Nová expozice papírových
modelů hradů a zámků

V sobotu 10. července proběhla na rožmitálském zámku letošní první vernisáž k výstavě papírových modelů hradů a
zámků. Popravdě výstava byla již připravena na Slavnosti
královny Johanky, avšak autor modelů se nemohl v tomto
termínu dostavit. Je jím pan Martin Mašek z Plzně, který již
od roku 2008 vytvořil na 250 modelů evropských hradů, zámků a pevností (s malým odskokem také do Japonska). Při své
návštěvě rožmitálského zámku nám nabídl svou sbírku a my
jsme ji s potěšením přijali. Pro účel naší expozice jsme vybrali
české, moravské a slovenské hrady a zámky, které přece jen
můžeme konfrontovat s naším poznáním a vzpomínkou, kde
jsme už byli, viděli a obdivovali jejich krásu. Zvláště pak děti
jsou vděčnými návštěvníky, jak se ukázalo během Slavnosti
královny Johanky, kdy poznávaly zámek Blatná a Březnici.
Jen rožmitálský zámek v modelech není zastoupen, ale dostali jsme příslib od pana Mareše, že model zámku z leteckého snímku vytvoří. Tato expozice je prvním krokem našeho
programového plánu instalovat v druhém patře renesančních
sálů Gryspekova paláce jednak stálé, ale i sezónní výstavy
z historie zámku, našich dějin či presentaci současného výtvarného umění v zajímavém formátu a instalaci. O neformální instalaci se můžete přesvědčit i na stávající výstavě,
kde jsme využili bývalých zámeckých okenních křídel a dveří,
které kdysi plnily jiný užitek a po letech se proměnily v nový
prostředek estetického záměru. Přijďte se podívat a posuďte
sami.
Ing. Martin Chmátal, CSc., Bezděkov pod Třemšínem

První zájezd od covidové uzávěry

Stále funkční ruční stříkačka z roku 1891

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
zve širokou veřejnost na

POUŤ NA TŘEMŠÍN
neděle 8. srpna v 10:30
poutní mše svatá u kapličky
Po mši sv. folkový koncertík písničkáře Vladimíra
Čápa a poté možnost posezení a občerstvení.
www.rimskokatolickafarnoststaryrozmital.webmium.com

Ve Cvokařském muzeu přivítali 6. července první autobusový zájezd od covidové uzávěry na jaře loňského roku. Třicet
účastníků z Prahy vedených známým turistickým průvodcem
dr. Antonínem Žílou zakončilo čtyřdenní poznávací putování po západních Čechách právě ve Starém Rožmitále. Vzácní
hosté byli obdarováni rožmitálskou pochoutkou - báčem a v
parném dni samozřejmě i pitím. Kromě muzea se kochali rovněž výstavou hospodářského nářadí na romantickém domku
manželů Trčkových v Cvokařské ulici. www.staryrozmital.cz
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Vydařený Letní koncert
Rožmitálské Venkovanky

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: 10:15, 11:45, 13:15 a 15:45
- 9:30 – 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

Rožmitálská Venkovanka ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem uspořádala v neděli 18. července od 15
hodin Letní koncert v areálu rožmitálské restaurace New
Romance. Krásné počasí, příjemná atmosféra a mnoho
pěkné muziky!
Foto: archiv Rožmitálské Venkovanky

Tuláčci se toulali po mikroregionu a připravili dvě novinky
Projekt Tuláčci, v rámci něhož se můžete mimo jiné seznámit se zážitky psa
a člověka z nádherné přírody, zavítal v
uplynulých týdnech do Mikroregionu
Třemšín. Frája a Rampepurda se u nás
spolu s člobrdicí toulali mnoha zajímavými místy a podělili se o své výlety opět
poutavou formou se čtenáři na webu
www.tulacci.cz a na svém facebookovém
profilu. Články stojí za přečtení jako inspirace nejen turistům, kteří se hodlají
vypravit se svými čtyřnohými kamarády
do našeho kraje, ale mají kouzlo i pro
místní, protože nahlížejí na nám známá
místa neotřelým pohledem.
Kromě poutavého vyprávění připravili Tuláčci na facebooku i dvě novinky.
První je Tuláčkova turistická výzva, kdy

můžete navštívit oblíbená brdská místa,
poslat Tuláčkům fotografii ze zdolaných
míst s popiskem, na jakém místě byla fotografie pořízena, a vyhrát jednu z mnoha krásných cen. Tuláčkovy turistické
výzvy se může zúčastnit každý, kdo se
rád toulá přírodou a poznává nová mís-

ta. Druhou novinkou je hra Tuláčkova
stezka hlavolamů, určená pro aktivní
rodiny i partu přátel. Můžete tak zažít
netradiční procházku plnou šifer a hlavolamů nedaleko vašeho domova. První hra Tuláčkovy stezky hlavolamů se
odehrává v Brdech, v přírodním parku
Třemšín. Těšit se můžete na nezapomenutelný zážitek, 31 šifer a hlavolamů,
objevíte 10 krásných míst a prožijete
jeden krásný výlet tak, jak jej zažívají
Tuláčci. Délka kruhové trasy je 6,4 km
a je vedená cestami, které projedete i
s terénním kočárkem. Tuláčkova stezka hlavolamů je k dostání v drogerii na
náměstí v Rožmitále pod Třemšínem za
zaváděcí cenu nebo na www.facebook.
com/tulacci/.
(red)
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Národní házená má
v Rožmitále budoucnost

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.

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

Přestože covid-19 zcela zabrzdil mistrovské
soutěže v národní házené, ve Starém Rožmitále myslí na budoucnost. Vždyť pandemie
přece nebude věčně a
děti tak touží po pohybu. Trenéři budoucích
hráčů Spartaku v kategorii starší přípravka,
což jsou děti osmi až
desetileté, Eva Hofmanová a Pavel Brejcha už teď v létě své
svěřence pěkně prohánějí.
Naposledy to bylo na soustředění 4. až 6. července ve Starém Rožmitále. Byl to vlastně takový příměstský tábor. Ráno
se vždy začínalo v 9 hodin hrami, soutěžemi, cvičeními, tréninkem i samotnou házenou a končilo se v 17 hodin. A protože bylo teplo, tak k soustředění patřilo i koupání a také pěší
výlet na Obžeru. I když je ve starší přípravce 12 dětí, na soustředění jich bylo sedm až devět podle toho, kolik ratolestí ten
který den rodiče přivedli. Zázemí tvořila házenkářská bouda
a o obědy a svačiny se starali Zdeňka a František Fraňkovi, sami bývalí aktivní házenkáři. Jim patří veliký dík, že se
soustředění (i u nich doma) mohlo uskutečnit. Poděkování si
zaslouží rovněž Jakub Hofman, jenž hraje za starší žáky a už
bývalá hráčka Spartaku Nikola Tomanová, bez jejichž pomoci
při přípravě i samotné akci, by se nemohlo tohle radostné
soustředění konat.
Jindřich Jirásek

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.

Srpen na rožmitálském zámku
Komentované prohlídky každou
sobotu od 10 do 16 hodin
6. 8. Letní kino: Big Lebowski - 21:00
- komedie, krimi - USA, 1998
7. 8. Letní kino: Gentlemani - 21:00
- akční, krimi - USA, 2019
8. 8. Jóga na nádvoří s Ivou Ceradskou
- 10:00 - vstupné 100,- Kč.
14. - 15. 8. RePeTe fest Festival na podporu zámku
Rožmitál. V rámci festivalu vystoupí studentské
kapely, budou promítány krátkometrážní filmy
doprovázené debatami s jejich tvůrci a budou vystavena
umělecká díla studentů uměleckých oborů.
21. 8. Vystoupení skupiny Gutta, která se věnuje
středověké hudbě - 16:30. Průvodní slovo Jiří Hlobil.
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Koncert Simony Maierové
a Jindřicha Chromého U Náhonu
V Hospůdce U Náhonu ve Starém Rožmitále se koná

14. srpna od 19 hodin
koncert Simony Maierové a Jindřicha Chromého.
Přijďte si užít večer pod širým nebem plný romantiky,
hudby a světel. Vstupné je dobrovolné.

Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 21. 6. 2021

37/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s §
84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtové opatření č. 2
pro rok 2021.
38/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 – 2024.
39/06/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku Mikroregion Třemšín za r. 2020,
b) závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Třemšín za rok 2020,
c) střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Třemšín na roky 2022 – 2024.
40/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí.
41/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje:
a) ukončení spolupráce a výpověď smlouvy s Destinační agenturou Brdy – organizační složkou Ekologického centra Orlov o.
p. s. IČ: 24751073
b) vstup do organizace destinačního managementu s názvem
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s. se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČ: 07384840, a to formou
členství v této organizaci s tím, že obec poskytuje své katastrální území pro činnost této organizace destinačního managementu v cestovním ruchu a zapojuje se do její činnosti.
c) stanovy a příspěvkový řád spolku Turistická oblast Brdy a
Podbrdsko
Zastupitelstvo města deleguje starostu města Mgr. Pavla Bártla k zastupování města v orgánech spolku.
42/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění
kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením pohledávek na odprodej bytu č. 13 v bytovém domě čp. 640 v
Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 936 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6567/190402 vzhledem k celku na společných prostorech bytového domu čp.
640, 641 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
6567/190402 na pozemku parc. č. st. 936 vše v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem.
43/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění
kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením pohledávek na odprodej bytu č. 14 v bytovém domě čp. 640 v
Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 936 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 3890/190402 vzhledem k celku na společných prostorech bytového domu čp.
640, 641 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
3890/190402 na pozemku parc. č. st. 936 vše v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem.
44/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění
kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením po-
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Rožmitálské kino chystá
na září české novinky

Po létě, kdy si mohou diváci užívat letní kino na rožmitálském zámku i putovní letní kina na mnoha místech
mikroregionu, se od září otevře rožmitálské kino znovu
v běžném režimu. Na září připravujeme novinky jako Prvok, Šampon, Tečka a Karel, filmy Matky, Gump, Deníček moderního fotra nebo Zátopek.
Bc. Petra Morová

hledávek na odprodej bytu č. 15 v bytovém domě čp. 640 v
Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 936 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6662/190402 vzhledem k celku na společných prostorech bytového domu čp.
640, 641 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
6662/190402 na pozemku parc. č. st. 936 vše v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem.
45/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění
kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením pohledávek na odprodej bytu č. 13 v bytovém domě čp. 641 v
Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 936 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 7023/190402 vzhledem k celku na společných prostorech bytového domu čp.
640, 641 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
7023/190402 na pozemku parc. č. st. 936 vše v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem.
46/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění
kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením pohledávek na odprodej bytu č. 14 v bytovém domě čp. 641 v
Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 936 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4301/190402 vzhledem k celku na společných prostorech bytového domu čp.
640, 641 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
4301/190402 na pozemku parc. č. st. 936 vše v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 290.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem.
47/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění
kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením pohledávek na odprodej bytu č. 15 v bytovém domě čp. 641 v
Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 936 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 7009/190402
vzhledem k celku na společných prostorech bytového domu
čp. 640, 641 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 7009/190402 na pozemku parc. č. st. 936 vše v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tř za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem.
48/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením
pohledávek na odprodej bytu č. 6 v bytovém domě čp. 50 v
Pňovicích na pozemku parc. č. st. 183 včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 5769/64662 vzhledem k
celku na společných prostorech bytového domu čp. 50 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5769/64662 na
pozemku parc. č. st. 183 vše v k.ú. Pňovice p. Tř., obec Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem.
49/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření, znění kupní smlouvy a způsob úhrady kupní ceny započtením
pohledávek na odprodej bytu č. 7 v bytovém domě čp. 50 v
Pňovicích na pozemku parc. č. st. 183 včetně příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 6057/64662 vzhledem k
celku na společných prostorech bytového domu čp. 50 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6057/64662 na
pozemku parc. č. st. 183 vše v k.ú. Pňovice p. Tř., obec Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem.
Pokračování na straně 20
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50/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 341/84 orná půda o výměře 2106 m2 v k.ú. a obci
Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 664,- Kč/m2,
tj. 1.398.384,- Kč + DPH + uhrazení nákladů spojených s převodem + uhrazení administrativních nákladů.
51/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 367/14 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 65 m2 k.ú. Hutě p. Tř., obec Rožmitál p. Tř. do spoluvlastnictví za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, tj. 16.250,Kč + DPH + uhrazení nákladů spojených s prodejem + administrativních nákladů.
52/06/2021 Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.
91/12/2020 ze dne 14. 12. 2020 ve věci schválení směny části
pozemku parc. č. 162/1, nově označena parc. č. 162/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, část pozemku parc. č.
162/1, nově označena parc. č. 162/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 23 m2, část pozemku parc. č. 162/1,
nově označena parc. č. 162/8 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 165/19, nově označena
parc. č. 165/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
10 m2, část pozemku parc. č. 165/26, nově označena parc.
č. 165/34 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 ve vlastnictví společnosti TIMBEPLY s.r.o. za část pozemku parc. č.
2291/10, nově označena parc. č. 2291/58 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 39 m2, část pozemku parc. č. 2642, nově
označena parc. č. 2642 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8
m2 ve vlastnictví Města Rožmitál p. Tř., vše dle geometrického
plánu č. 2003-65/2020, k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. Náklady
spojené se směnou uhradí společnost TIMBEPLY s.r.o.
A ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 160, nově označena
jako díly „c +d“ o výměře 28 m2, části pozemku parc. č. 162/4,
nově označena jako díl „e“ o výměře 38 m2, části pozemku
parc. č. 165/3, nově označena jako díl „f“ o výměře 65 m2,
části pozemku parc. č. 165/4, nově označena jako díl „g“ o
výměře 8 m2, části pozemku parc. č. 165/17, nově označena
jako díl „h“ o výměře 1 m2, nově vytvořené díly „c + d“, „e“, „f“,
„g“ a „h“ budou sloučeny do nově vytvořeného pozemku parc.
č. 162/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m2, části
pozemku parc. č. 165/3, nově označena jako díl „l“ o výměře
176 m2, části pozemku parc. č. 165/4, nově označena jako díl
„m“ o výměře 277 m2 a části pozemku parc. č. 165/17, nově
označena jako díl „n“ o výměře 0,47 m2 budou sloučeny do
nově vytvořeného pozemku parc. č. st. 1912 zastavěná plocha
o výměře 453 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena parc. č. 165/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 165/3, nově označena
parc. č. 165/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2,
vše dle geometrického plánu č. 2003-65/2020, v k.ú. a obci
Rožmitál p. Tř., společnosti TIMBEPLY s.r.o., za kupní cena
850,- Kč/m2, tj. celkem 624.750,- Kč + DPH + uhrazení nákladů spojených s převodem.
53/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 162/1, nově označena parc. č. 162/6 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, části pozemku parc. č.
162/1, nově označena parc. č. 162/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 23 m2, části pozemku parc. č. 162/1,
nově označena parc. č. 162/8 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 165/19, nově označena parc. č. 165/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, části pozemku parc. č. 165/26, nově označena
parc. č. 165/34 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 ve
vlastnictví TIMBEPLY s.r.o. za část pozemku parc. č. 2291/10,
nově označena parc. č. 2291/58 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 39 m2, část pozemku parc. č. 2642, nově označena
parc. č. 2642/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 ve
vlastnictví Města Rožmitál p. Tř. vše dle geometrického plánu
č. 2020-29/2021 v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř.
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc.
č. 160, nově označena parc. č. 160/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, části pozemku parc. č. 160, nově označena parc. č. 160/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13
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m2, části pozemku parc. č. 162/4, nově označena jako díl „e“
o výměře 39 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena
jako díl „f“ o výměře 65 m2, nově vytvořené díly „e“ a „f“ budou
sloučeny do nově označeného pozemku parc. č. 162/4 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 104 m2, části pozemku parc. č.
165/3, nově označena jako díl „l“ o výměře 177 m2, části pozemku parc. č. 165/4, nově označena jako díl „m“ o výměře
276 m2 a části pozemku parc. č. 165/17, nově označena jako
díl „n“ o výměře 0,47 m2, díly „l“, „m“ a „n“ budou sloučeny do
nově označeného pozemku parc. č. st. 1912 zastavěná plocha
o výměře 453 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena parc. č. 165/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 23 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena
parc. č. 165/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2,
části pozemku parc. č. 165/4, nově označena jako „g“ o výměře 11 m2, části pozemku parc. č. 165/17, nově označena
jako díl „h“ o výměře 1 m2, díly „g“ a „h“ budou sloučeny do
nově označeného pozemku parc. č. 165/4 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 12 m2 vše dle geometrického plánu č. 202029/2021, v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř., společnosti TIMBEPLY
s.r.o., za kupní cena 850,- Kč/m2, tj. 628.150,- Kč + DPH +
uhrazení nákladů spojených s převodem.
54/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění
budoucí kupní smlouvy na odprodej části pozemku parc. č.
1357/1 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Rožmitál
p. Tř. s ČEZ Distribuce, a.s., za kupní cenu ve výši 550,- Kč/
m2 + DPH.
55/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 365/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 610
m2 a parc. č. 960/4 vodní plocha, koryto vodního toku umělé
o výměře 231 m2 v k.ú. Hoděmyšl, obec Sedlice z vlastnictví
pana Josefa Hrdiny do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tř. za
kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2, tj. 42.050,- Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem městem. Výše kupní ceny byla
stanovena s ohledem na možné budoucí využití tohoto prostoru – další zdroj vody pro město.
56/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků
parc. č. 102/1 orná půda o výměře 4675 m2, parc. č. 102/2
orná půda o výměře 1443 m2, parc. č. 368/1 orná půda o
výměře 1446 m2, parc. č. 385 orná půda o výměře 1514 m2,
524/1 orná půda o výměře 867 m2, parc. č. 524/11 orná půda
o výměře 50 m2, parc. č. 527/9 orná půda o výměře 79 m2,
parc. č. 537/1 orná půda o výměře 3755 m2, parc. č. 537/2
orná půda o výměře 2230 m2, parc. č. 537/3 orná půda o
výměře 5676 m2, parc. č. 537/4 orná půda o výměře 6201
m2, parc. č. 538 orná půda o výměře 1762 m2, parc. č. 539
orná půda o výměře 324 m2 k.ú. Voltuš ve vlastnictví Města
Rožmitál p. Tř. za pozemky parc. č. st. 306 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 672 m2, jehož součástí je stavba bez čp./
če., zemědělská stavba (špejchar), parc. č. 7/1 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 1148 m2, parc. č. 7/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 246 m2 a parc. č. 9/2
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 381 m2 k.ú. Rožmitál p. Tř. ve vlastnictví Arcibiskupství pražského.
57/06/2021 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění
Smlouvy o zřízení zástavního práva, na nemovitosti – pozemek parc. č. st. 542 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268
m2, jehož součástí je stavba čp. 409, pozemek parc. č. 915/6
zahrada o výměře 765 m2 a pozemek parc. č. 916/1 zahrada
o výměře 139 m2 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. k zajištění
vrácení zápůjčky v částce 1.250.000,- Kč ve prospěch Města
Rožmitálu p. Tř.
58/06/2021 Zastupitelstvo města projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Revitalizace veřejné zeleně ve městě
Rožmitál p. Tř. – etapa II.“ Výběrové řízení proběhlo v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění. Vítězem je firma STROMMY COMPANY s. r. o. s cenou
2.352.329,40 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
Pozn.: Usnesení jsou upravena v souladu s platným zněním
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Třemšínské listy - srpen 2021

Hvožďany
Extrémní počasí uplynulých dnů
způsobilo na Hvožďansku škody
Chtělo by se citovat: „Tento
způsob léta zdá se mi poněkud nesťastným“.
Bohuˇ
žel, je to tak. V posledních
několika týdnech je naše
republika bičována neobvyklými klimatickými jevy
a abnormální silou dešťových srážek. Tyto nepřízně
počasí se nevyhnuly ani
Hvožďansku. Při bouřích
hasiči vyjížděli pravidelně
k polámaným a vyvráceným stromům. V noci na
18. července se prohnala
„velká voda“ z extrémních
přívalových srážek Vacíkovem, kde zatopila několik
sklepů v domech, hřiště a
komunikace. Voda z dešťů napáchala škody i ve Hvožďanech,
Mýtech, Jamkách a Leleticích.
O jednu z hlavních větví přišla i památná lípa u hvožďanského kostela. Nápor větru nevydržela ani obrovská túje u
zdravotního střediska. Jen o několik desítek centimetrů minula padající vzrostlá borovice kapličku na Javory. S nepřízní
počasí se potýkal i dětský tábor na Nivce, který několikrát
využil pro děti zázemí v Klubovém centru a školní tělocvičně.
Velké a upřímné poděkování patří našim hasičům - zásahové
jednotce JPO III Hvožďany a JPO V +Vacíkov za provedené
zásahy a v neposlední řadě provozním zaměstnancům obce.
Markéta Balková, starostka obce

Různé zprávy z Hvožďanska

• Obecní knihovna bude v srpnu otevřena pro veřejnost v
pondělí 31. 8. dle platných covidových opatření.
• Platná opatření a praktické informace v souvislosti s
pandemií Covid-19 jsou pravidelně aktualizovány na www.
hvozdany.cz
• Provozní doba obecní kompostárny: 1. 4. – 30. 9. od
8 do 19 hodin. Žádáme občany, aby striktně rozdělovali přivezený zelený odpad na jednotlivá stanoviště a větve
ukládali mimo trávu.
• Multifunkční hřiště včetně workoutu je otevřeno každý
den od 9 do 19 hodin. Provoz hřiště je zajištěn v souladu s
platnými covidovými opatřeními. Na OÚ lze bezplatně zapůjčit tenisové rakety pro dospělé i pro děti. Žádáme návštěvníky areálu, aby nepřemisťovali branky a lavičky a
nekonzumovali nápoje a jídlo na ploše hřiště.
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Ve Vacíkově se konal Herold Cup

Dne 17. července jsme se sešli na hřišti u koupaliště, abychom již podesáté změřili své síly v nohejbalovém turnaji trojic. Letos byla účast týmů opravdu dobrá. Sešlo se nás celkem
devět. I přes nepřízeň počasí se nám vcelku dařilo. Pěkně jsme
si zahráli a úroveň turnaje byla vysoká. První místo obsadil
tým Ladradors Volenice, na druhém místě skončili naši mladí
hráči Rezerva Vacíkov a na třetím místě skončil další domácí
tým Roukal Vacíkov. Jak říkám, turnaj byl hezký a k vidění
bylo mnoho vyrovnaných zápasů, které se líbily i přítomným
divákům. Jenže varování před silnými dešti se v noci opravdu
naplnilo. Velká a silná voda, která protékala nejen naší vesnicí a způsobila zatopení mnoha sklepů a garáží, se bohužel
nevyhnula ani našemu hřišti, které je dokonale zničeno. Čeká
nás proto jeho velká rekonstrukce. Chtěl bych poděkovat našim sponzorům, kterými jsou pivovar Herold Březnice a Obec
Hvožďany.
Martin Fous

Myslivecký spolek Javory poslal
finanční dar zničené obci

Po skončení proticovidových opatřeních se mohli 26. června
všichni členové MS Javory shromáždit na výroční členské
schůzi, aby zhodnotili činnost mysliveckého spolku za uplynulý rok, plán nákupu obilí na přikrmování zvěře v zimě a
naplánovali finanční rozpočet a práci na brigádnickou činnost na tento rok. Přitom zazněl návrh poslat finanční pomoc
zasaženým vesnicím na jižní Moravu, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali
lépe vyrovnat. Jih Moravy zasáhla v červnu 2021 katastrofa nevídaných rozměrů následkem tornádové bouře, která
po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. Vítr,
který se změnil ve vír, trhal střechy z domů, lámal stromy,
boural domy. Jednohlasně byla ihned odsouhlasena částka
10 000,- Kč a pokladník spolku peníze převedl na transparentní účet 123-4548350207/0100 obce Hrušky, která byla
nejvíce postižena tornádem. Členové MS Javory doufají a přejí
si, aby se život v zasažených obcích vrátil co nejdříve k normálu.
Za MS Javory Jaroslav Komm

Nohejbalový turnaj Jardy Čecha
Zveme vás na již 5. ročník Nočního nohejbalového turnaje
Jardy Čecha, který se koná 21. 8. 2021 na Mýtech. Přijďte se
podívat na turnaj trojic, kterého se zúčastní i hráči z nohejbalové ligy, pobavit se a zavzpomínat na skvělého nohejbalistu a
kamaráda Jardu. Během turnaje proběhne již jako každý rok
dobrovolná sbírka na nadaci kostní dřeně pro FN Plzeň, kde
se Jára dlouhé roky léčil. Jídlo a pití je zajištěno.

Jubilanti v srpnu
60 let Václav Kadlec
Hvožďany
70 let Marie Tesařová Roželov
85 let Josef Drábek
Leletice
Srdečně blahopřejeme!
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 23. 6. 2021, které se konalo
ve Špejcharu ve Hvožďanech od 17 hodin

04/2021/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petra Kmůchová, Milan Jaroš, Veronika Jindřichová a ověřovatele zápisu: Martin Fous a Veronika Krejčová
a zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou
04/2021/02 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
pozemku p. č. 275/21 v k. ú. Vacíkov (podíl 14/172) o výměře
o výměře do 140 m2, pro manžele Č., Praha - podmínky: doba
pronájmu 10 let, výše nájmu 2 Kč/m2/rok.
04/2021/03 Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do obecní
kroniky za rok 2020, který je přílohou tohoto Usnesení
04/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2020 vč. zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 se závěrem: bez
výhrad.
04/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření obce firmou Audit obce, s.r.o.,
Příbram za rok 2021.
04/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce k 31. 12. 2020, která je přílohou tohoto Usnesení vč.
protokolu o schvalování účetní závěrky.
04/2021/07 Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení a výběr
zhotovitele na projekt “Revitalizace veřejného prostranství u
tvrze v obci Hvožďany“.
04/2021/08 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Obecně
závazné vyhlášky obce Hvožďany č. 3/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
04/2020/09 Zastupitelstvo obce stanovuje výši vodného na
správním území obce Hvožďany za zúčtovací období 7/2021–
6/2022: Hvožďany, Leletice, Roželov, Mýta, Vacíkov: 43 Kč/
m3. Pevná složka ceny je stanovena takto: vodoměr velikost
1,5 (domácnost)/290 Kč, vodoměr velikost 3,5/800 Kč, vodoměr velikost 5/1200 Kč, velikost 6/1400 Kč. Cena je stanovena vč. DPH.
04/2021/10 Zastupitelstvo obce stanovuje výši stočného na
správním území obce Hvožďany za zúčtovací období 7/2021 –
6/2022 ve výši 32 Kč/m3. Cena je stanovena vč. DPH.
04/2021/11 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za vývoz
septiků a jímek: 2000 Kč/vývoz (max. 8 m3), 1 vývoz (při-

Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany

ze dne 1. 7. 2021, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ ve Hvožďanech od 16 hodin
05/2021/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Martin Fous, Veronika Krejčová, Jiří Tůma a
ověřovatele zápisu: Petra Kmůchová, Bc. Petr Lavička a zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou
05/2021/02 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „Hvožďany – pořízení CAS 30 pro JPO
III“ a pověřuje starostku obce k uzavření kupní smlouvy s
dodavatelskou firmou THT Polička s. r. o.
05/2021/03 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.
04/2021/12
05/2021/04 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k
SoD na projekt: Obnova špejcharu – hygienické zázemí – termín dokončení díla do 31. 8. 2021.
05/2021/05 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve
výši 50 000 Kč pro obec Hrušky u Břeclavi, která byla postižena ničivým tornádem.
05/2021/06 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlou-

stavení) = 1 odběrné místo. Ceny jsou stanoveny vč. DPH od
1. 7. 2021.
04/2021/12 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k
SoD na projekt: Obnova špejcharu – hygienické zázemí – termín dokončení díla do 31. 7. 2021.
04/2021/13 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt č. 6 ve Hvožďanech čp. 6 na dobu určitou do
31. 8. 2022, dle podmínek usnesení č. 03/2019/18.
04/2021/14 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z
DT 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
– na projekt“ Stavební úpravy Obecního úřadu ve Hvožďanech“ a závazek finanční spoluúčasti na realizaci stavby dle
podmínek dotace.
04/2021/15 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS - „Kofinancování účelových investičních dotací v
rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021
z rozpočtu Středočeského kraje“ na projekt: „Hvožďany – pořízení CAS 30 pro JPOIII“ ve výši 1 000 000 Kč. A pověřuje
starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
04/2021/16 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrových řízení na projekty „Stavební úpravy Obecního úřadu ve
Hvožďanech“ a „KD Leletice – oprava hygienického zázemí“ a
jmenuje členy do komisí pro otevírání obálek a členy hodnotících komisí v tomto složení: Markéta Balková, Ing. Michal
Zdeněk, Jiří Tůma, Petra Kmůchová, Veronika Krejčová, náhradník: Mgr. Ivana Juračková. Výběrová řízení zorganizuje
firma MINOS CB s.r.o., České Budějovice.
04/2021/17 Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď z pachtu VOD Hvožďany na pozemcích p. č. 104/21 a 104/5, vše
v k. ú. Hvožďany.
04/2021/18 Zastupitelstvo obce schvaluje
1. vstup do organizace destinačního managementu s názvem
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s. se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 07384840, a to formou členství v této organizaci s tím, že obec poskytuje své katastrální území pro činnost této organizace destinačního managementu v cestovním ruchu a zapojuje se do její činnosti.
2. stanovy a příspěvkový řád spolku.
Zastupitelstvo obce deleguje starostku obce Markétu Balkovu
k zastupování obce v orgánech spolku.
04/2021/19 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 935/2 v k.ú. Leletice z důvodu platné
pachtovní smlouvy.
vu paní S. K. na obecní byt č. ve Hvožďanech čp. 6 na dobu
určitou do 30. 6. 2022, dle podmínek usnesení č. 03/2019/
18
05/2021/07 Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce nad rámec položkového rozpočtu ve výši max. 190 000 Kč + DPH
a zmocňuje starostku obce k podpisu dodatku č. 1 k SoD
s firmou Radek Šimsa, Bezdědovice na projekt: “Hvožďany –
oprava místní komunikace ke hřbitovu“.
05/2021/08 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění č. IP-12-6019063/SOBSVB/01, Hvožďany - kNN + SR502
pro parc. 622/2 (dotčený pozemek p. č.1352/2) mezi obcí
Hvožďany a ČEZ Distribuce a.s., Děčín.
05/2021/09 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
(S69/00066001/2021) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Hvožďany – rozšíření inženýrských sítí
na pozemku č. 1344/1“, kanalizační a vodovodní přípojka
mezi obcí Hvožďany (budoucí oprávněná) a Středočeským
krajem (budoucí povinný).
Poznámka: Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hvožďany jsou upravena v souladu s platným zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákona č. 110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením
GDPR
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Hvožďansko pomáhá jižní Moravě Cykloteam Hvožďany se vydal

Obrovská vlna solidarity a pomoci obcím postiženým tornádem se nesla napříč celou republikou. Nejinak tomu bylo i na
Hvožďansku, kdy řada z vás telefonovala a informovala se na
možnosti finanční podpory lidem na jižní Moravě. Nejrychlejší
pomoc byla přímo na zřízené účty obcí nebo humanitárních
organizací. Obec Hvožďany na svém zasedání 1. července
schválila finanční dar ve výši 50 000 Kč pro obec Hrušky na
Břeclavsku. S finanční podporou se připojily i naše spolky.
Hvožďanská JPO III byla zaregistrována a připravena k výjezdu do postižených oblastí. Markéta Balková, starostka obce

Ve Hvožďanech se o pouti hrálo
a tancovalo pro jižní Moravu

Při pouťové neděli se ve Hvožďanech již tradičně konalo hudební odpoledne u Vagónu. Letos však s jednou netradiční
záležitostí. Členové kapely Kudrnáči za mnou přišli s návrhem, jestli by mohli udělat v rámci tohoto odpoledne sbírku na pomoc lidem postiženým tornádem, konkrétně pak z
Moravské Nové Vsi. A jelikož se vzdali své odměny za hraní,
rozhodl jsem se i kompletní výtěžek ze vstupného věnovat na
tuto postiženou oblast.
A proto i díky dobrosrdečnosti a sociálnímu soucítění hostů této akce se podařilo vybrat krásných 24.383 Kč + 7 euro
a 39 centů. Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat kapele
Kudrnáči a celému mému obsluhujícímu týmu a v neposlední řadě i vám všem, kteří jste přišli a pomohli tak dobré věci.
Miroslav Liška

poznávat krásy naší země

Rok se s rokem sešel a náš tým opět vyrazil poznávat krásy
naší zemičky ze sedla dvoustopých vozidel, poháněných vlastní silou pomocí převodovaného šlapání. A jelikož se jednalo již
o 5. ročník této akce, rozhodl se nám náš hlavní trasér Láďa
V. ukázat krásy míst, kde má část své rodiny a vrací se sem
celý život několikrát do roka. Musím konstatovat, že po tomto
víkendu se mu ani nedivíme, jelikož jsme opět viděli spousty
krásných míst, která stojí za to navštívit.
Psalo se datum 17. června 2021, když se náš letošní šestadvacetičlenný tým začal sjíždět v areálu TJ Lokomotiva Veselí
nad Lužnicí, kde pro nás bylo připraveno příjemné ubytování.
I pro tento ročník byly připraveny dvě trasy a vzhledem k
tomu, že se věkový průměr našich mladých cyklistů zvyšuje,
chtěli jsme překonat hranici 100 najetých kilometrů.
V pátek na nás tedy čekala následující trasa – Pískovny,
Vlkov, Lužnice, hráz rybníka Rožmberka, Jemčina, Evženovo
Údolí, Metel, Hamr, Val, Vlkov a Pískovny. Vzhledem k vývoji
počasí, kdy se rtuť teploměru přibližovala ke 30°C, nebyla tato
trasa úplně dodržena, ale o to více bylo probádáno přírodní
koupaliště Pískovny. I tak se nám podařilo najet 57 km.
V sobotu jsme měli naplánovanou trasu – Pískovny, Vlkov,
Láska, Víra, Naděje, Jemčina, Evženovo Údolí, Karštejn, Metel, Drahov, Mlýn Krkavec, Pískovny. Z důvodu teplot přes
30°C a demokratického hlasování včetně dětských členů
týmu byla i tato trasa upravena a zkrácena na 49 km a o to
více prodloužena návštěva koupaliště Pískovny.
Každopádně při závěrečném hodnocení jsme mohli s radostí konstatovat, že stanovenou metu 100 km se nám podařilo
v těchto horkých dnech zdolat a společně jsme se shodli, že
už se těšíme, co si pro nás náš trasér naplánuje pro 6. ročník.
Michal Vršecký

NOVÉ DŘEVĚNÉ SEZENÍ pro turisty bylo usazeno na cestě nad Mýty.
Foto: archiv obce

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany

Národní kolo Mladého chemika
V červnových Třemšínských
listech jsme psali o úspěších
hvožďanských žáků v soutěži
Mladý chemik. Do národního kola této soutěže se dostal
Jirka Převrátil. Dne 15. června
proběhlo toto národní klání za
účasti 38 úspěšných řešitelů
z celé České republiky. Úlohy
byly dost náročné, ale Jirka si
vedl velice dobře a skončil na
krásném 26. místě. Příprava i
samotná soutěž určitě obohatily jeho chemické dovednosti a
znalosti, které dobře zúročí na příbramském gymnáziu. Za
vzornou reprezentaci školy mu patří velké poděkování a pochvala.
(zš)

Akce plánované na srpen
• 2. – 6. 8. Třetí turnus příměstského tábora: zážitkový
• 25. – 31. 8. Přípravný týden na nový školní rok, provoz
školy každý den od 8.00 do 16.00.
• 1. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku 2021/
2022, před budovou základní školy od 8.00.

Provoz mateřské školy
2. - 6. 8. 2021, od 6.30 do 16.30

Úřední hodiny o prázdninách
pondělí: 8.00 – 12.00, budova ZŠ

Aktuality, dokumenty, fotogalerii, info z jídelny
a mnoho dalšího naleznete na webu
www.zsmshvozdany.cz
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ZŠ a MŠ Hvožďany

Věšín

Předávání vysvědčení vycházejícím
žákům na hvožďanském Špejcharu

Zprávy ze zastupitelstva

Ve středu 30. června 2021 bylo v prostorech hvožďanského
Špejcharu předáno závěrečné vysvědčení vycházejícím žákům.
Obřadu se zúčastnili členové učitelského sboru, rodiče a příbuzní. Deváťáci se rozloučili s přítomnými vtipným zavzpomínáním na školní léta strávená ve hvožďanské školičce.

1. Prodej pozemku p. č. 1381/83, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 201 m2 a pozemku p. č. 1042/5, trvalý
travní porost o výměře 377 m2, vše v k. ú. Věšín, za cenu 100,Kč/m2 a náklady s tím spojené.
2. Pronájem části pozemku 1210/7 o výměře 480 m2, v k. ú.
Věšín za cenu 1,- Kč/m2 za rok na dobu určitou do 31. 12.
2023. Pronajímatel na základě výzvy uvolní pozemek a odstraní stavby zde vybudované na své náklady.
3. Firmu DRAM Invest. s.r.o. Drachkov 21, Strakonice, jako
pořizovatele zpracování projektové dokumentace „Kompostárna Obec Věšín“.
4. Opravu propustku ve Věšíně u čp. 202 a čp. 204, firmou
Nerak Rožmitál s.r.o.
5. Finanční dar pro postižené obce tornádem
Hrušky 		
5 000,- Kč
Moravská Nová Ves
5 000,- Kč
Mikulčice		
5 000,- Kč
Lužice		
5 000,- Kč
Kryry-část obce Stebno
5 000,- Kč

Zastupitelstvo obce se sešlo v úterý 13. července
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:

Příměstské tábory odstartovaly

V pondělí 19. července 2021 byly zahájeny letošní příměstské
tábory při ZŠ a MŠ ve Hvožďanech, které jsou realizovány
v rámci projektu ZŠ a MŠ Hvožďany – příměstské tábory II.
Tento projekt je financován z výzvy MAS Podbrdsko s podporou z Operačního programu zaměstnanost. První turnus proběhl ve sportovním duchu a zúčastnilo se ho 25 dětí.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Odkoupení části pozemku p. č. 1405/22 v k. ú Věšín.
2. Žádost „Povolení stavby dřevěného přístřešku“ na pozemku p. č. 399/15 v k. ú. Buková.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce vyvolat jednání o pronájmu parkoviště a
opravě cesty u rekreačního střediska Brdy.

Odstávka dodávky elektřiny

1) Plánovaná odstávka dne 4. 8. 2021 od 07:30 do 17:30 hodin zahrnuje:
Buková č. p.: 1-5, 7-24, 27-45, 49-61, 63, 66, 67, 69, 70, 71,
75-79, 81, 82, 83, 85-89, 91-98, 100-115, č. ev.: 7, 11
kat. území Buková u Rožmitálu pod Třemšínem (kód 781061):
parc. č. 412/17
Věšín č. p. 99, 110, 126, 246
2) Plánovaná odstávka dne 5. 8. 2021 od 07:30 do 17:30 hodin zahrnuje:
Buková č. p.: 1, 2, 7, 9-18, 24, 50, 51, 56, 77, 79, 114
Věšín č. p.: 99, 110, 126, 246

Pozvánka na výroční valnou
hromadu TJ Sparta Věšín
TJ Sparta Věšín z. s. zve všechny své členy na výroční
valnou hromadu TJ Sparty Věšín z. s., která se koná 8. 8.
2021 ve 14 hodin ve Věšíně na hřišti. Občerstvení bude
zajištěno.
vedení TJ Sparta Věšín z. s.

Pouťová zábava na hřišti ve Věšíně
s hudební skupinou To nic
Zahraje hezky česky, vstupné je 120,- Kč.

7. srpna 2021 od 20:00
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Fotbalový zápas mezi
FC Fidlovačka a AC důchodci
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Pouťová mše svatá ve Věšíně
sobota 7. srpna 2021 v 11 hodin
Kaple sv. Františka Serafinského

Pravidla jsou již známa řadu let, jen teď se rozdělí ten,
kdo přijde na mladé - zkušené.

8. srpna 2021 od 16 hodin

Obec Věšín vás srdečně zve na

Hřiště TJ Sparta Věšín - všichni s trvalým pobytem ve
Věšíně nebojte se přijít a zahrát si s námi.

LETNÍ KINO

3Bobule

Po dobu utkání je pro fotbalisty pivko zdarma.

Náhrada za zrušené promítání dne 2. 7. 2021

Hasiči Věšín v červnu a červenci
• V sobotu 26. června se zástupci sboru zúčastnili slavnostní
schůze SDH Buková, který zde zhodnotil uplynulé období a
představil nové auto.
• V pondělí 5. července se uskutečnil 31. ročník memoriálu
Čeňka Poláka v Hoděmyšli. Této soutěže se zúčastnili muži
nad 35 let, kteří zde obsadili 2. místo. Miroslav Polák starší
byl oceněn jako nejstarší cvičící hasič na této soutěži.
• Ve dnech 10. a 11. července věšínští hasiči uskutečnili výlet na raftech rozložený do dvou dnů. V sobotu ráno byl v
brzkých ranních hodinách sraz na návsi a početná skupina
účastníků výletu se rozjela do jižních Čech pod Lipno na řeku
Vltavu. První den jeli z Vyššího Brodu přes Rožmberk do kempu Pískárna, kde přespali a následně druhý den pokračovali
přes Český Krumlov až do kempu Krumlov, kde vrátili zapůjčené rafty a posléze se vrátili zpět do obce. Tento výlet se
velmi vydařil. Výletu přálo v sobotu pěkné slunečné počasí,
v neděli však již bylo chladněji. Po dobu výletu vládla dobrá
nálada a užila se kdejaká legrace. Celkem se výletu zúčastnilo
28 členů sboru.

ve čtvrtek 12. srpna
Začátek po setmění po 21:30. Na hřišti TJ Sparta Věšín
Deky a dobrou náladu s sebou. Vstupné zdarma.

Jubilea v srpnu 2021
65 let
70 let
75 let

Dana Jeníčková
Václav Choutka
Pavel Kopecký		

Věšín
Věšín
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

ZŠ a MŠ Věšín
Loučení s páťáky a předání vysvědčení

Nastal konec školního roku, pro naše páťáky “poslední zvonění“ s předáním drobných dárků a pro všechny děti slavnostní
rozdání onoho vysněného listu papíru – vysvědčení a hurá na
prázdniny. Děkujeme kreativní tiskárně Krédo - p. J. Teplickému za výrobu samolepících fotografií.
ZŠ Věšín

• V sobotu 17. 7. se mladí hasiči zúčastnili prvního kola brdské ligy v Radíči, kde obsadili 14. místo a obdrželi dva body
do celkového hodnocení této ligy. Tímto děkuji jednotlivým
členům sboru a jednotlivým družstvům za reprezentaci sboru.
Za výbor SDH Věšín - Jirka Hutr, DiS.

Věšínská pouť 7. a 8. srpna 2021
Kaple sv. Františka Serafínského
sobota 7. srpna 11:00 Mše svatá
Hřiště TJ Sparta Věšín
sobota 7. srpna
16:00 Fotbalový zápas Sparta Věšín – FC Chýně
20:00 Pouťová taneční zábava – hraje skupina To nic
neděle 8. srpna
16:00 1. FC Fidlovačka (svobodní) - AC Důchodci (ženatí)

Vševily
Aktuální informace a zprávy z obce Vševily
najdete na oficiálním webu obce

www.obec-vsevily.cz

Koupě
Aktuální informace a zprávy z obce Koupě
najdete na oficiálním webu obce

www.obec-koupe.cz
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Vranovice
Informace pro občany

q V srpnu si knihy v místní knihovně můžete vypůjčit 4. 8.
2021 od 17 do 18 hodin.
q Kdo by měl zájem od měsíce září navštěvovat hodiny jógy
ve Vranovicích, nechť se přihlásí na tel. 721 752 027 nebo
e-mailem na vranovice@tremsin.cz. Jóga se uskuteční jen při
dostatečném počtu zájemců. Předpokládaný den konání je
středa od 18:30 hodin.
q Znovu bych chtěla apelovat na občany, aby nenechávali odpad kolem, pokud jsou třídící kontejnery plné. Prověřte
naplněnost kontejnerů v jiné části obce nebo vyčkejte jejich
vývozu. Do kontejneru na sklo nepatří keramické talíře! Byly
nechány v pytli u zvonu na sklo. Tento odpad odkládejte do
svých popelnic. Odložené pytle s odpadem hyzdí okolí a znepříjemňují život lidem, kteří bydlí v těsné blízkosti. Asi byste
se na to také nechtěli dívat z okna. Nehledě na proměnlivé počasí, které v tuto dobu vládne a odpad rozfoukává do širšího
okolí.
Blanka Strnadová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Sezóna požárního sportu je v plném proudu. Dne 5. července
jsme se již tradičně vydali na 31. ročník memoriálu Čeňka Poláka do Hoděmyšle. Rád bych poděkoval zapůjčeným manželům Beranovým z Voltuše, kteří nám zaběhli koš a savice. Podařilo se nám zvítězit a opět získat putovní pohár. Následující
víkend jsme zavítali hned na dvě ligy, ZČHL a OPH. Všichni
víme, jaké jsou v poslední době dešťové srážky. Pro houbaře
je to dobře, ale pro travnaté soutěžní dráhy už moc ne. To se
podepsalo i na výkonech každého z týmů. Nám se podařilo na
OPH v Újezdu získat nádherný putovní pohár. Momentálně
jsme celkově druzí v této lize, přestože jsme na jednom kole
nemohli startovat. Tou překážkou bylo zahájení Brdské ligy
17. července dvojkolem v Radíči. I tam se na výsledcích podepsala podmáčená dráha. Nicméně v sobotním kole bral náš
tým mužů krásné 2. místo a v neděli kvůli prasknuté hadici
před sestřikem místo 8.
V týdnu od 12. do 19. července naše jednotka PO monitorovala stav potoků v obci včetně Podhůreckého rybníka.
Největší příděl vody byl ze soboty na neděli, zrovna když na
cvičišti probíhala svatba neteře velitele JPO Václava Poláka.
Veškerá půda je podmáčená a v podstatě stejně je tomu i v
Brdech nad Vranovicemi, takže nic nebrání bleskovým povodním. Nastěstí
se nám to zatím vyhýbá na rozdíl od jiných
ˇ
krajů v ČR i jiných zemí střední Evropy, například Německa.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Projekty v obci Vranovice

V průběhu měsíce července byly Ministerstvem pro místní
rozvoj vyhodnoceny dotace, které jsme podávali na konci loňského roku. Vranovice žádaly o dvě dotace. První na opravu komunikace do místní části Vranovice Dvůr a druhou na
rekonstrukci sociálního zařízení a šatny v přízemí MŠ Vranovice. Úspěšné byly obě žádosti. Na tyto akce v současné
době probíhají výběrová řízení. Bohužel nevíme, jestli budeme schopni obě akce dofinancovat.
Všichni víme, jak z důvodu covidové epidemie stoupá cena
stavebního materiálu. Rozpočty, které byly předkládány k žádostem o dotace, byly zpracovány na podzim loňského roku.
Lze předpokládat, že ceny za uvedené stavební akce budou
daleko vyšší. O dalším průběhu akcí vás budeme informovat.
Blanka Strnadová, starostka obce

Bezděkov p. Tř.
Úhrada vodného a stočného
Začátkem měsíce srpna dostane každá domácnost do schránky nebo e-mailem fakturu na úhradu vodného a stočného za
I. pololetí roku 2021, splatnou do konce měsíce srpna. Úhradu je možné provést:
a) převodem na účet, který je uveden na faktuře a jako variabilní symbol se uvede číslo faktury
b) hotově na obecním úřadě každý čtvrtek od 18 do 19 hod.
Pokud dojde k prodlení se zaplacením faktury o více než 30
dnů, bude přerušena dodávka vody. Prosíme občany, kteří
mají bankovní účet, aby provedli platbu bankovním převodem.
Vilém Trčka, starosta obce

Oslavy 110. výročí založení
SDH Bezděkov pod Třemšínem
Dne 7. srpna 2021 se uskuteční v areálu myslivecké střelnice v Bezděkově pod Třemšínem oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov pod Třemšínem,
spojené se sjezdem rodáků obce.
Program oslav:
11:00 zahájení, slavnostní schůze SDH, oběd
13:00 seřazení průvodu před chatou
13:30 slavnostní průvod obcí, položení věnce k pomníku
padlých, po ukončení průvodu společné focení
15:00 koncert Rožmitálské Venkovanky
výstava historické techniky
19:00 taneční zábava – Toulavá kapela
Program oslav je prozatím pouze orientační, vše může být
ještě upřesněno dle aktuální epidemiologické situace. Srdečně vás zvou SDH Bezděkov pod Třemšínem a Obec Bezděkov pod Třemšínem.
Výbor SDH Bezděkov p. Tř.

Běh krajem Jakuba Jana Ryby
a dětské závody na konci prázdnin

Na OPH v Újezdu získali hasiči z Vranovic první místo.

Letošní 3. ročník běhu krajem
Jakuba Jana Ryby 21. srpna
2021 pamatuje, a to je novinka, na dětský a dorostenecký
běžecký peloton. Pro běžecké naděje je připraven závod přes
louku a les v Bezděkově p. Tř. Otevře pozdně letní a podzimní
etapu zápolení na běžeckých tratích v kouzelném prostředí
Třemšínských lesů. Kompletní informace o závodech najdete
na www.brdskypohar.cz.
Saša Pavlišen a Petr Butzke
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Hudčice
Běh Olympijského dne

Registrace na Běh Olympijského dne v Hudčicích stále pokračují až do začátku září, závod je naplánován na středu
8. září. Přihlásit se lze pouze elektronicky na adrese www.
olympijskybeh.cz, kde jsou i bližší informace. Přihlášky v den
startu na místě nebudou možné.
Nabídka sportovních akcí pro veřejnost je letos omezená,
mnohé akce byly zrušeny, například Běh Rožmitál - Březnice. Pro běžce z regionu je Běh Olympijského dne v Hudčicích
možností poměřit své síly, aniž by museli daleko cestovat.
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Sedlice
Historicky první svatba v Sedlici
V sobotu 26. června se za ideálního počasí konala v Sedlici
svatba. Byl to první oficiální svatební obřad v obci a sportovní
areál, kde Veronika s Jaromírem uzavřeli svůj sňatek, měl
opravdu sváteční, krásnou atmosféru. Z celého srdce novomanželům přeji šťastnou cestu životem.
Ing. Jiří Čech

Pouťové oslavy v Hudčicích

Po loňské vynucené pauze se v
letošním roce opět povedlo uspořádat pouťové oslavy v místním
parku. Celé odpoledne a i celý
večer se o hudební doprovod postarala skvělá kapela Kudrnáči.
Odpoledne zpestřil ochotnický
Březnický a rožmitálský divadelní spolek, který přilákal mnoho
diváků napříč generacemi a sklidil velký a zasloužený aplaus
za hru Fabián, brdských lesů pán. V místní kapli pak proběhla podvečerní mše svatá. I počasí bylo pouťovým oslavám
nakloněno a celý den se tak nesl v příjemném letním zpestření běžných dnů.

Loučení s prázdninami - dětský den
Poslední prázdninovou sobotu, 28. srpna od 15 hodin, vás
srdečně zveme na fotbalové odpoledne plné zábavy, soutěží a
cen pro děti. Konat se bude na fotbalovém hřišti u Hoděmyšle, o občerstvení bude postaráno a večer zakončíme opékáním
špekáčků na ohni. Těšíme se na všechny, zejména na děti, ať
už místní, či z blízkého okolí.

Hoděmyšl má novou zvoničku

Hoděmyšlští srdcaři se rozhodli, že zvelebí střed obce.
Vybrali krásný dvoják, rozpomněli se na starý zvon,
vyrobili stříšku a vše dali
dohromady. Vznikla tak
krásná zvonička, kterou si
můžete prohlédnout při výletech a která může v důležitých chvílích rozeznít celou Hoděmyšl. Moc děkuji
za skvělý nápad a provedení. Jiří Čech, starosta obce

Bližší informace k letnímu kinu
budou na webových stránkách obce
V sobotu 14. srpna po setmění proběhne „na parku“ letní
kino. Film bude ještě upřesněn. Bližší informace budou k
dispozici na stránkách obce.

Turnaj v křížové sedmě v Montaně
V Hudčicích se bude konat už 12. ročník karetní hry křížová sedma. Přijďte si zasoutěžit, vyzkoušet svoje dovednosti a štěstí, zažít trochu adrenalinu a vyhrát putovní pohár a spoustu krásných cen od milých sponzorů. Událost
se koná v restauraci Montana 11. září od 14.00 Přihlášky
volejte na telefonní číslo paní Adamové - 723 552 830 do
10. září. Startovné je jako vždy 100 Kč na osobu.

Postup stavby kanalizace

Stavba kanalizace a dostavba vodovodu, řekl bych, zdárně
pokračuje i přes některé potíže. Aktuálně probíhají práce v
Rožmitále v Nádražní ulici od benzinové pumpy až ke stavebninám. Současně s kanalizačním řadem se realizují i přípojky
k domům v těchto ulicích. Spolupráce s městem Rožmitál je
perfektní, s majiteli nemovitostí také. Komplikací snad je jen
skalnaté podloží: lámání skály a vytahování kamenů zpomaluje postup.
S informacemi o peripetiích se splněním všech formálních
náležitostí při čerpání dotace vás nebudu zatěžovat, to zkrátka patří k věci. Nadále platí předběžně avizované termíny,
tedy že během podzimu bude stavba pokračovat v Hoděmyšli,
v příštím roce v Sedlici. Průběžně navštěvujeme nemovitosti
a domlouváme hloubky a umístění kanalizačních přípojek. A
ještě jedna osobní poznámka k této akci: jsem rád, že se kanalizace staví, čím déle poznávám život obce z pohledu starosty,
tím více mi to dává smysl.
Jiří Čech, starosta obce
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V Hoděmyšli se konal již XXXI.
ročník soutěže v požárním sportu
V pondělí 5. července se na hřišti v Hoděmyšli uskutečnil již
po jednatřicáté memoriál Čeňka Poláka. Soutěže v požárním
útoku se zúčastnila čtyři družstva mužů ve věkové kategorii
nad 35 let a jedno družstvo žen. V mužích vyhráli chlapci z
Vranovic. Není se čemu divit, jsou to zkušení borci a každý rok
u nás podávají nejlepší výkony. Druhé místo tentokrát patřilo
Věšínu s nejzkušenějším hasičem panem Polákem. Pamětníci říkají, že se zúčastnil všech 31 ročníků. Na třetím místě dostříkli polodomácí hasiči ze Sedlice. V ženách kralovaly
holky z Rožmitálu. Počasí nám opravdu přálo, horké sluníčko chladil příjemný větřík. Po soutěži zahrála kapela Šupina
Miloše Velíška, zábava trvala až do pozdních nočních hodin.
Vše se opravdu vydařilo. Velký dík zasluhuje obec Sedlice,
SDH Sedlice a Hoděmyšl za pořádání memoriálu. Družstva
startoval zkušeně pan Kašpar s Karlem Čejkou, časomíru
včetně zápisu vedl Vilda Trčka s Pepou Leitermannem a manželkou Boženkou. Chtěl bych tímto článkem všem poděkovat.
Díky!
Josef Hrdina

Volenice
Obecní úřad Volenice pořádá

v pátek 20. srpna 2021 od 17 hodin
v bubovické hospůdce

LETNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
(a jejich příznivců)

Hudba, doprava a občerstvení zajištěno.

Pomoc obcím postiženým tornádem
Obec Sedlice darovala 5 000 Kč do každé z těchto menších
obcí zasažených tornádem: Hrušky, Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves a Stebno. Také Sbor dobrovolných hasičů Sedlice poskytl dar 5 000 Kč hasičům z Moravské Nové
Vsi. Držíme palce, aby se obnova obcí podařila co nejdříve.
Jiří Čech, starosta obce

O počasí v červnu
První letní měsíc vyšel letos jako teplotně mimořádně a srážkově silně nadnormální. Průměrná teplota 18,6°C je 3,7°C
nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 128,4 mm představuje 174 % téhož normálu. Je dokonce třetím nejteplejším
červnem od počátku měření teplot v našem městě (od roku
1912), a to za roky 2019 (20,3°C) a 2003 (19,3°C)! Zažili jsme
i pětidenní sérii tropických dnů. A to i navzdory dlouhodobé
předpovědi, která tvrdila, že červen žádná vedra nepřinese.
Od 1. do 4. 6. převažovalo počasí s malou oblačností a velmi
chladnými nocemi. Vždyť 1. 6. bylo ráno jen 3,2°C a při zemi
i slabě mrzlo (-0,4°C!). Jsou to i nejnižší teploty v měsíci. Přes
den se teploty pohybovaly v rozmezí 20,7°C až 27,4°C.
Od 5. do 14. 6. bylo poměrně stabilní počasí s teplotami přes
den do 25°C a noci byly již teplejší (většinou nad 10°C). Dne
11. 6. odpoledne bouřilo a také pršelo, ovšem ne moc vydatně, když spadlo 5,4 mm vody.
Od 15. do 21. 6. proběhlo nejteplejší období. Nejvyšší teplotu jsme zaznamenali 19. 6., a to 32,6°C, což je nejvíce v
celém měsíci. Vedra byla úmorná, nastěstí
noci byly přece jen
ˇ
chladnější, s výjimkou 20. a 21. 6. s teplotami pod 15°C. Noc
na 21. 6. byla naopak velmi teplá. Minimum teploty 19,2°C je
pouze 0,8°C pod hranicí tzv. tropické noci.
Od 22. do 25. 6. každodenně vydatně pršelo a vyskytly se i
noční a ranní intenzivní bouřky. Dne 23. 6. spadlo v přívalovém dešti 42,6 mm srážek a za celé období neuvěřitelných
91,3 mm. Rázem bylo po suchu, ba naopak vláhy byl již přebytek. Teploty poklesly, bylo mnohem příjemněji. Dne 25. 6.
vystoupila teplota jen na 19,2°C, což byl i jediný den, kdy
teplota nedosáhla hranice 20°C.
Ve dnech od 26. 6. do konce měsíce se zase oteplilo. Dne
28. 6. až na 27,7°C. Deště neustaly na dlouho. Již 29. 6. časně zrána intenzivně bouřilo a spolu s večerním deštěm jsme
se dočkali vydatných srážek o hodnotě 31,5 mm!
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Řádková inzerce
q. Hledám pronájem zahrádky s chatkou v Rožmitále
pod Třemšínem. Za nabídky děkuji. Telefon: 739 281 668.

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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pr nt cup
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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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OTEVŘENO
1. 07. - 31. 08. 2021

EFOOǔ 11:00  19:00
TEPLÉ NÁPOJE
DOMÁCÍ LIMONÁDA
DOMÁCÍ ITALSKÁ ZMRZLINA -"'"703*5"
DOMÁCÍ ZÁKUSKYB4-"/²%0#305:

Equitana Hotel Resort
Martinice 1, 262 72 Březnice
UFM

„BISTRO SENÍK“
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KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996
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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

KUŘATA
NA GRILU

SVATÁ HORA - v sadu
otevřeno denně
od 12:00 do 20:00
Tel.: 734 678 197, 704 099 622

Malá stavební ﬁrma
provádí rekonstrukce bytů,
domů, zateplení menších
rodinných domů, malování
interiéru, exteriéru.
Kontaktovat nás můžete
na telefonním čísle 702 421 861.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229,- Kč/ks. Prodej:

Rožmitál pod Třemšínem - u vlak. nádraží

7. 8. 2021 - 16.00 hod.
20. 8. 2021 - 18.10 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Kuchař/ka v penzionu Panský dům
v Rožmitále pod Třemšínem

Požadavky:
• Vyučení v oboru + praxe
• Znalost skladového hospodářství
• Znalost HACCP
• Administrativní praxe
• Samostatnost, pečlivost spolehlivost,
a dobré komunikační schopnosti
• Fyzická zdatnost
• Morální a občanská bezúhonnost
• Příjemné vystupování

Více podrobností na stránkách:
www.apha.cz – Volná pracovní místa
Možný nástup: podle dohody
Místo výkonu práce:
Rožmitál pod Třemšínem
Strukturovaný životopis posílejte
do: 15. srpna 2021
e-mailem: zuzana.kolkova@apha.cz

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

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

Zdeněk ŽIBŘID
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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)
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Prodej ledvického uhlí,
písku a dopravu drtí






"4"#8$ #65


$"35<    
5 ;5:5
35"

   



8 ; "5 <
"! "<  



"9 : !$
"# "7"$   

! ""6"$

váženo na ověřené digitální váze



doprava zdarma

při odběru 15q skládání dopravníkem

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

Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz
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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 zářijového čísla pro příjem
inzerce bude v pátek 20. srpna
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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Ohlédnutí za akcí „18 let s královnou Johankou“
Příjemné počasí, bohatý program připravený místními organizacemi a spolky
a vzpomínka na 18 let, po která přijíždí královna Johanka do svého rodného
města. Pojďte s námi ve fotografiích Podbrdského muzea zavzpomínat na sobotu 19. června 2021 v Rožmitále pod Třemšínem.
(pm)
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Rožmitál přivítal vzácnou návštěvu

Do Rožmitálu pod Třemšínem zavítala
22. června 2021 vzácná návštěva z Kunštátu, z Poděbrad a z Památkové komory ČR. Kunštát a Poděbrady pojí s Rožmitálem nejen manželství krále Jiřího z
Kunštátu a na Poděbradech s Johanou
z Rožmitála, ale také mnohaleté přátelství a vztahy, které bohužel na nějakou
dobu přerušila epidemie koronaviru. Do
Rožmitálu přijeli z Kunštátu starosta
města Zdeněk Wetter a kastelán státního zámku Kunštát Radim Štěpán, z
Poděbrad starosta města Jaroslav Červinka, vedoucí kanceláře starosty Klára
Zubíková a ředitel Polabského muzea
Jan Vinduška a návštěvy se zúčastnil
také prezident Památkové komory ČR
Václav Liška. Na radnici přijali delegaci

starosta Rožmitálu pod Třemšínem Pavel Bártl, místostarosta Josef Kaiser a
tajemnice Městského úřadu Rožmitál p.
Tř. Marcela Sladká. Jednalo se o první
setkání zástupců měst po náhlém skonu starosty Rožmitálu pod Třemšínem
Josefa Vondráška, který stál na začátku přátelských vztahů s oběma městy.
Proto se všichni nejprve vydali na rožmitálský hřbitov, kde se poklonili jeho
památce. Následovala návštěva Podbrdského muzea, kostela Povýšení svatého
Kříže ve Starém Rožmitále, sportovněrekreačního areálu a dalších zajímavých
míst ve městě. Všichni zúčastnění se těší
na další spolupráci a věří, že vzájemné
vztahy budou fungovat skvěle jako doposud.
(fž)

V Hudčicích si užili
pouťové oslavy

V parku v Hudčicích se konaly pouťové
oslavy, jejichž program přilákal mnoho
diváků. Více se o hudčických oslavách
dočtete uvnitř Třemšínských listů. (red)

Rožmitálští školáci
opět zabodovali

Hasiči podepsali listinu o spolupráci

Zástupci Sboru dobrovolných hasičů
Rožmitál p. Tř. navštívili začátkem července své přátele hasiče v Chorvatsku u
příležitosti jejich výročí založení sboru.
Současně zde podepsali starosta SDH

Rožmitál p. Tř. Alois Brabenec a starostka DVD Sigetec Antonija Kolar listinu
O bratrské pomoci mezi oběma sbory.
Více se dočtete uvnitř Třemšínských listů.
(red)

Žáci rožmitálské základní školy se tradičně zúčastnili fotografické a výtvarné
soutěže s mezinárodní účastí Kladenská
veverka. „Čestné uznání si vymalovala
Anna Hejrová z 8. A, a dokonce 2. místo
Eliška Plačková z 9. B. Ve fotografii nezklamal Jakub Šimonovský z 8. B. Loni
se umístil na 3. místě, letos nám vystoupal na stupínek nejvyšší,“ informovala vyučující Mgr. Helena Placatková.
„Všem autorům děkujeme za účast v tak
náročné době a vítězům a oceněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy,“
doplnila.
(red)

V expozici Aero jsou
dva další automobily

Hvožďanský špejchar hostil slavnostní pasování

V krásných prostorech hvožďanského Špejcharu byli 24. června pasováni
předškoláčci na školáky a prvňáčci na čtenáře. Ceremoniály proběhly na
královském dvoře v duchu středověké doby. Obou slavností se zúčastnily rodiny malých oslavenců.
Snímky: archiv školy

V expozici historických vozů Aero v
Podbrdském muzeu mají další novinku.
Do expozice přibyly dva nově opravené
vozy – žlutá AERO 30 supersport z roku
1934 a AERO 50 supersport z roku
1936. Obou bylo vyrobeno doslova pár
kusů.
(pm)

