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Děti si užily zábavu
s Annou a Elsou

Rožmitálské společenské centrum hostilo 8. července zábavný program pro děti
i rodiče Ledová show s Elsou. V rámci
představení se děti vydaly společně s
Elsou do ledového království, kde se setkaly i s dalšími postavami z oblíbené
pohádky. Zažily spoustu zábavy, tancování, legrace a překvapení. V závěru nechybělo ani focení s Annou a Elsou. (fž)

Ročník XVII. - č. 8

V Rožmitále měl premiéru film Tomáše
Belky Rudolf Richard Hofmeister

V rožmitálském společenském centru
se konala v pátek 10. července premiéra absolventského filmu Tomáše Belky o rožmitálském spisovateli Rudolfu
Richardu Hofmeisterovi. Na premiéře
vystoupili hlavní protagonisté a samozřejmě tvůrce Tomáš Belka, který podě-

koval svým spolupracovníkům, sponzorům a dalším podporovatelům. Večerem
provázel PhDr. Jindřich Jirásek, autor
monografie s názvem Rudolf Richard
Hofmeister a podtitulem Nezasloužený
osud průkopníka literární fantastiky.
Jindřich Jirásek byl odborným poradcem a také jedním z protagonistů třiadvacetiminutového snímku. V průběhu
večera byl přečten také dopis od vnučky
spisovatele Hofmeistera, devětasedmdesátileté Lenky Menzlové. Ta v něm poděkovala, že se po téměř devadesáti letech
její dědeček prostřednictvím filmu mohl
vrátit do Rožmitálu. V závěru ocenili diváci dílo Tomáše Belky dlouhotrvajícím
potleskem ve stoje.
(fž)

Muzejní noc se letos
nesla v retro stylu

Na Fuchsiovou derniéru se do Hvožďan
sjeli o pouti pěstitelé z celé republiky
V Podbrdském muzeu byla 20. června
zahájena letní interaktivní výstava Retrosbírky. V rámci Retro Muzejní noci
mohli nadšení návštěvníci vidět několik desítek sbírek obyčejných i neobyčejných předmětů z druhé poloviny 20.
století, zavzpomínat na své dětství a v
interaktivní herně „bytu sběratele“ si
vyzkoušet řadu kdysi běžných činností
– pustit gramofonovou desku, psát na
psacím stroji, skákat gumu nebo dokonce vyrábět chemlonovou dečku. Výstava
Retrosbírky potrvá až do 20. září. (pm)

Uzávěrka zářijového
čísla bude ve čtvrtek
20. srpna

V sobotu 4. července se uskutečnila ve
Hvožďanech „Fuchsiová derniéra“ v rozkvetlé zahradě u pěstitelky fuchsií Ing.
Jarušky Dvořákové. „Letos o hvožďanské pouti jsme mohli obdivovat nádherně barevné fuchsie naposledy, a tak si
tuto možnost nenechali ujít kolegové a
kolegyně pěstitelky z celé republiky nebo

členové Spolku Beneše z Blíživy. Chtěla
bych touto cestou Ing. Jaroslavě Dvořákové vyjádřit obdiv a velké poděkování
za její celoživotní nadšení při pěstování
těchto krásných květin, které díky ní,
již neodmyslitelně k Hvožďanům patří,“
uvedla hvožďanská starostka Markéta
Balková.
(mb)
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Tradiční školní ceremoniály
si ve Hvožďanech užili také letos
V samém závěru školního roku
proběhly ve Hvožďanech
slavnosti
pasování předškoláčků na školáky
a prvňáčků na čtenáře. „Vzhledem k
výjimečné situaci
jsme prostředí obřadní
místnosti
obecního úřadu vyměnili za školní zahradu. Obřady proběhly za přítomnosti paní královského dvora, královny Abecedy,
knihovnice Knihomily, rytíře Scholastika a všech dvořanů.
Bylo představeno devět budoucích prvňáčků a šest čerstvých
čtenářů. V novém prostředí bylo pasování velmi příjemné a
o nic méně slavnostní než v obvyklých prostorách,“ uvedla
ředitelka školy Mgr. Ivana Juračková. V pátek 26. června proběhlo také slavnostní předání závěrečných vysvědčení deváťákům. Obřad proběhl také v náhradních prostorách, a to
před budovou základní školy za přítomnosti starostky obce,
ředitelky školy, pedagogického sboru, rodičů, prarodičů a
dalších příbuzných absolventů. Žáci 9. ročníku se rozloučili
vtipnými vzpomínkami na školní léta, poděkováním rodičům
a pedagogům.
(red)

Ukončení školního roku si užili
především žáci devátých tříd

V pátek 26. června ukončila rožmitálská Základní škola
J. J. Ryby zcela mimořádný školní rok. V důsledku jarní koronavirové krize bylo nakonec upuštěno od jeho tradičního
slavnostního zakončení. Žáci a žákyně 1. až 8. ročníku si
přišli pro svá vysvědčení k třídním učitelům, popřípadě si je
mohli vyzvednout v kanceláři školy. „Do víru studentského a
učňovského života jsme ale jen tak nepustili ani letošní absolventy základní školy a uspořádali jsme pro ně na místě Pod
Borovicí malé slavnostní rozloučení se školní docházkou, při
kterém nechybělo šerpování, předání vysvědčení, pamětních
listů a hrnků, ocenění nejlepších žáků, dojemné proslovy, balónkové překvapení a defilé před budovou školy,“ uvedla ředitelka školy PaedDr. Jana Bacíková. Vybraní žáci 9. ročníku
pak byli přijati v obřadní síni Městského úřadu v Rožmitále
pod Třemšínem.
(zš)

Závěr letošního školního roku
ve Speciální základní škole

Rozloučení s předškoláky
v rožmitálské mateřské škole

Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem uspořádala kromě
mnoha dalších příjemných akcí také milé rozloučení s předškoláky, kteří od září nasadí školní brašny a vypraví se do
první třídy.
(red)

Pro Speciální základní školu Rožmitál pod Třemšínem znamenala protikoronavirová opatření stejně jako pro ostatní
školy nutnost přerušit docházku a přejít na distanční výuku. „Protože je to v naší škole ještě mnohem složitější než ve
škole ´běžné´, uvítali jsme možnost školu od 1. června opět
postupně otevřít. Do školy k pravidelné výuce nastoupila více
než polovina dětí a konec školního roku jsme využili nejen
k zopakování učiva, ale i k údržbě naší zahrady s tradičním
opékání buřtů. Vítaným zpestření posledního týdne pak byla
prohlídka retrovýstavy v Podbrdském muzeu,“ uvedl ředitel
školy Mgr. Pavel Bártl. Slavnostního ukončení školního roku
se pak před školou zúčastnila většina žáků školy a rozloučení
proběhlo v příjemné atmosféře.
(red)
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Trčkové v srpnu
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat v srpnu pouze 19. srpna od 13 hodin. Na schůzce je možné se
předem domluvit telefonicky na čísle 318
620 005 nebo 774 419 790.
(red)

Třemšínské listy jsou
na prvním místě
Porota soutěže Radniční listy 2020
ocenila jako nejlepší v okrese Příbram Třemšínské listy. Soutěž vyhlašuje spolek Kvalikom, který se
také zabývá například hodnocením
kvality komunikace úřadů s veřejností.
(fž)

Rožmitálský skatepark
poškozují vandalové

Město Rožmitál pod Třemšínem vynakládá spoustu peněz na údržbu sportovišť
a míst pro příjemné a aktivní trávení volného času. Už několikrát jsme informovali o neutěšeném stavu v rožmitálském
skateparku, který jeho uživatelé ničí
a zanášejí nepořádkem, jak dokládají
snímky z 20. července. Tento stav není
na chlubení, dělá městu ostudu a vandalové by se měli nad sebou zamyslet.
„Utrhaná prkna z laviček, různé malůvky, pravidelná záplava odpadků mimo
koše, rozervané oplocení kolem požární
nádrže, to je jen malý výčet škod, které
už vandalové ve skateparku způsobili.
Věřím, že je ve městě dost rozumných
lidí, kteří nepořádníky upozorní na nevhodné chování. Přece nebudeme vše
oplocovat. Zájem o udržování pořádku
musí mít také osadní výbor,“ uvedl starosta města Ing. Josef Vondrášek. (fž)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do druhého prázdninového měsíce (i když letos už bůhví do
kolikátého), cestování do zahraničí je
značně omezeno, o to více je turistikou
zatížen český prostor. I u nás zaznamenáváme podstatný nárůst turistů a jsme
rádi, že se povětšinou vyjadřují o našem
městě velmi pochvalně. Jsou překvapeni
vybaveností k provozování sportovních a
volnočasových aktivit, vzhledem našich
škol i kulturních památek, rozsahem a
kvalitou Podbrdského muzea i vysokou
úrovní zdravého žití v rožmitálské kotlině. To vše ale není zadarmo a zároveň
to úzce souvisí i se vztahem obyvatel ke
svému městu.
V květnových Třemšínských listech
jsem psal, že je třeba hodně si popovídat o vodě, propadem ekonomiky státu
z důvodu pandemie vyvstávají i další
témata. K velkému rozsahu povídání o
vodě mě vlastně přiměl i dubnový článek kolegy Jindry Jiráska. V něm se
zmínil o ceně vody v Rožmitále, kdy ještě
v roce 1990 byla cena pouhých 80 haléřů za kubík pitné vody (pozůstatek toho
ošklivého socialismu). Ano, voda byla
téměř zadarmo a možná, že výběr plateb za její spotřebu byl dražší než voda
samotná. Byla to doba, kdy ještě město
nemělo čističku a splašková voda někam tekla. Dobře si pamatuji, jak zašlemované byly Rožmitálské Benátky, kde
k vidění nebyla ani jedna rybička. Průměrný plat ve státě (tehdy ještě v Československu) byl cca 3.200,- Kč. Cena
pitné vody v roce 1991 už byla 3 Kč/
m3, v roce 1992 9 Kč/m3 a spuštěním
nové čistírny odpadních vod bylo vodné
a stočné stanoveno na 14 Kč/m3. A to
byl stát v této době velice hodný, když
cena vodného a stočného byla zatížena
jen 5% daní z přidané hodnoty. Základní cena ovšem byla 13,33 Kč/m3, letos
máme průměrnou základní cenu 60,44
Kč, tedy asi 4,5 x vyšší při trojnásobném
nárůstu průměrné mzdy v porovnání s
rokem 1998. Ano, cena vody roste rychleji než se zvyšuje průměrná nominální
mzda. Hlavním důvodem je nekontrolovaný růst cen ve stavebnictví. Růst cen
materiálů i živé práce. Někdy v letech
1952 – 1953 se stavěl zalánský vodojem o akumulační schopnosti 2 x 250
m3. Jeho pořizovací cena byla 179.111,Kč (!). Velká, kopaná studna na Pource
(3 m v průměru, 8 m hloubky) stála v
téže době 15.605,- Kč. Asi před pěti lety

jsem si nechal udělat
druhou kopanou studnu, sotva v desetinovém objemu té na Pource, za „bratru“ 100 tis.
Kč. V roce 1983 byl vybudován nad kasárny
vodojem s akumulační
schopností 650 m3 za
1,067 mil. Kč. Za 30 let tedy cca šestinásobný nárůst ceny. Ovšem nárůst cen
za posledních 25 let si vůbec nedovolím
vyčíslit, protože se jedná o velmi vysoké dvojciferné číslo. Jen pro příklad: Na
opravu nádrží (jen nádrží!) zalánského
vodojemu máme cenovou nabídku na
více než 5 mil. Kč!
Když si uvědomíme, že zalánský vodojem byl postaven v době průměrného
platu 1 000 Kč/měs., stál 179 000,- Kč
a dnes, při 36násobném nárůstu platů
by jeho cena byla asi 55 x vyšší, kde je
ten rozdíl mezi nárůstem platů a děsivým růstem cen staveb? Vše mizí v kategorii nejdravějšího, nejpružnějšího a
neregulovatelného finančního kapitálu,
který ovládá nejen českou, ale i světovou ekonomiku. To už je ale hodně vysoká sféra, vraťme se k vodě.
Přestože cena za vodné a stočné tvoří v rodinných rozpočtech velmi malou
položku (mezi 1 – 2 %), jde o velké politikum a většina veřejnosti hudrá, že
je voda drahá. Ono to tak vůbec není.
Voda je veřejným statkem a jako neupravená je zdarma, respektive skoro zadarmo. Za odběr vody ze země se platí
státu 2,- Kč za odebraný m3 pitné vody
a 0,10 Kč za m3 vypuštěné vody a pak se
ještě odvede státu dalších 10 % daně z
celkové kalkulace základní ceny vody.
Příklad:
1) Obec odebere ze země 200 tis. m3
vody, něco se poztrácí, zbytek se prodá.
Za odběr zaplatí státu 400 000,- Kč.
2) Do ČOV nateče od odběratelů a ze
srážek 400 000 m3, které se vyčistí a vypustí. Za to se zaplatí státu 40 000,- Kč.
3) Z ad 1) se prodá odběratelům 150 000,m3 vody v kalkulované základní ceně
70 Kč/m3. Stát potom inkasuje daň z
přidané hodnoty 10 %, tj. 70 x 0,10 x
150 000 = 1,050 mil. Kč.
4) Celkem 400 000 + 40 000 + 1 050 000
= 1 490 000,- Kč, což je v přepočtu na
1 m3 prodané, zužitkované vody 9,933
Kč.
Takže ani ta surová, neupravená voda
není zadarmo. Pokračování na straně 4

Upozorňujeme, že v den uzávěrky Třemšínských listů je nutné zaslat
příspěvky nejpozději do 17 hodin. Příspěvky zaslané
po tomto termínu nebudou zveřejněny. Děkujeme za pochopení.
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SLOVO STAROSTY
2,5 mil. Letos zahájíme výstavbu nového
přivaděče od zářezů do zalánského vodojemu s novým napojením nemovitostí
v Zalánech v ceně 22 mil. Kč, při dotaci 11 mil. Kč z Ministerstva zemědělství
ČR. Pro příští rok máme v plánu obnovu
zářezů pod Bílou skálou, přivaděč vody
do oblasti Obůru a oplocení vodních
zdrojů „Sedlice“. Je před námi vodofikace a odkanalizování Voltuše s rozpočtem
projektanta hodně přes 100 mil. Kč. Bohužel ani v nejmenším není známo, co
udělá ekonomika státu, propadlá o půl
biliónu a kolik let se krize potáhne. U
rozpočtu města se předpokládá ztráta
19 mil. Kč při vratce 5 mil. Kč, což je
proti roku 2019 propad 14 mil. Kč (20
%) použitelných zdrojů.
Finanční situace města je tedy poměrně neutěšená, a to zrovna v době, kdy
by se měl rozpočet města hodně zacílit
především na budoucí vodofikaci osad.
Kromě Voltuše, kde jsme projektově hotovi a zbývá pro naplnění územního a
stavebního řízení dořešit už jen několik
pozemků, jsme se pustili do vyhledávání
zdrojů vody pro Pňovice a Strýčkovy. Nebude to jednoduché, protože použitelné
zdroje v nižších polohách jsou zasažené pesticidy, takže nepoužitelné. Hledat
se musí na okolních vyvýšeninách, a to
budoucí stavbu pozemkově i finančně
zatíží.
Zatím se jako největší nebezpečí pro
výdajovou stranu rozpočtu jeví usnesení
sněmovny ohledně procenta separovaných odpadů z celkového objemu odpadů. Letos by to mělo být 45 %, napřesrok 55 %, až do 75 %, což je naprostý
nesmysl. To je uskutečnitelné tam, kde
je celá obec napojena na centrální kotelnu nebo vytápěna teplovodem (třeba
z Temelína). Dát všem obcím stejný parametr bez rozdílu, je opravdu hloupost.
Jsem moc rád, že velice úspěšně narůs-

tá množství montáží tepelných čerpadel,
jejichž instalaci město dotuje částkou
20 tis. Kč. Dnes už se počet vyplacených
dotací blíží ke stovce a na kvalitě našeho životního prostředí je to hodně znát.
Potěšitelné je, že pořízení v osadách a ve
městě odpovídá poměru jejich obyvatel.
Sněmovna nám vymýšlí neuskutečnitelné parametry a my se s tím nějak
musíme poprat. Oslovil jsem na dvacet
poslanců, o kterých si myslím, že jsou
realisté (rozumní), tak uvidíme, zda se
někdo z nich obcí zastane.
Pokud jde o separovaný odpad, resp.
o „hnízda“ kontejnerů na separovaný
odpad, musíme se při pohledu na ně
hodně stydět. To, co dokáží někteří naši
spoluobčané (a asi i projíždějící chataři
a chalupáři vracející se domů) udělat za
nepořádek, je úděsné. Co je platné činčat školy, opravovat chodníky a fasády
domů, vylepšovat veřejná prostranství,
když je u každého stanoviště kontejnerů (i přes pravidelný úklid technickými
službami) nepořádek na zvracení. Jednou, když jsem apeloval na to, aby lidé
více dbali na pořádek v místech sběru a
aby hmotu v kontejnerech zmáčkli, že se
tam toho vejde dvojnásob, napsal mi jeden občan (samozřejmě anonymně): „Je
třeba více vyvážet, ty ču….“. Pán už tehdy měl pravdu. Budeme vícekrát vyvážet. Týdenní vývoz papíru a plastů změníme na tři vývozy za dva týdny. Bude
to stát o půl miliónu korun více, ale jistě
rádi si to zaplatíme. Vždyť pohled na
naše čisté město za to stojí. Když k tomu
přidáme určité nutné navýšení rozpočtů
škol, podstatné vylepšení povrchů chodníků i veřejných prostranství a několik
miliónů na zkulturnění hřbitovů, musíme si sami připlatit tím, že od 1. 1. 2021
dojde k navýšení daně z nemovitostí o
jeden stupeň.
Přeji všem, aby už konečně přišlo to
pravé léto a nenastaly žádné virové komplikace.
Ing. Josef Vondrášek

NOVÉ ZÁZEMÍ V KOMPOSTÁRNĚ. Město Rožmitál pod Třemšínem se snaží
neustále modernizovat své provozy, a tak se nového zázemí dočkala i rožmitálská kompostárna se sociálním zařízením.
Foto: Aleš Haluska

ČEKÁRNA na autobusovém nádraží v
Rožmitále se dočkala nového proskleného zakrytí.
Foto: Aleš Haluska

Pokračování ze strany 3
V roce 2019 jsme odebrali ze země
202 000 m3 vody a prodali 147,5 tis. m3.
Vyčistili jsme a vypustili 399,2 tis. m3
vody.
Kalkulace je následující:
Materiálové náklady (včetně poplatku za
odběr vody)
= 1,002 mil. Kč
Energie
= 0,550 mil. Kč
Osobní náklady pracovníků
= 4,503 mil. Kč
Odpisy a další přímé náklady
= 3,160 mil. Kč
Provozní náklady
= 0,916 mil. Kč
Výrobní a správní režie = 0,765 mil. Kč
Úplné vlastní náklady 10,896 mil. Kč
Teď to nejdůležitější. Platbami za odběr pitné vody, za vypouštění splaškové
vody a za srážkovou vodu (pršné) nenaplňujeme výše uvedenou kalkulaci téměř o 1,5 mil. Kč, což vážně ohrožuje
tvorbu potřebného objemu fondu obnovy. Nezbývá nic jiného, než si zdražit
vodné na 38 Kč/m3 a stočné na 40 Kč/
m3 (obojí včetně DPH). Při normované
spotřebě 35 m3/osobu/rok jde o zatížení rodinného rozpočtu o 350 Kč/osobu/
rok. Mírně se zvyšuje i cena zahuštěných fekálií. Obyvatelé města 60 Kč/m3,
obyvatelé okolních obcí 130 Kč/m3. To
vše s platností od 1. 1. 2021.
Před pandemií byla průměrná cena
vodného a stočného v republice 91 Kč/
m3 při neustálém nárůstu počtu obcí,
které překračují „magickou“ hranici 100
Kč/m3. Jen pro dokreslení. V současné
době máme ve správě cca 32 km vodovodů a rozvodných sítí v účetní hodnotě
142,49 mil. Kč, úpravnu vody za 12,32
mil. Kč, cca 28 km kanalizace za 150,17
mil. Kč a ČOV v hodnotě 50,76 mil. Kč.
Do ČOV a nové trafostanice jsme letos
zainvestovali přes 5 mil. Kč (kalojem, řetězové shrabováky) a čeká nás ještě min.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem
20. 6. – 20. 9. Navštivte letní interaktivní výstavu Retrosbírky v Podbrdském muzeu. Uvidíte několik desítek
unikátních sbírek předmětů ze 2. poloviny 20. století a navštívíte byt sběratele: Zde můžete vzpomínat, co „jste taky
měli“, a na vlastní kůži si vyzkoušet
řadu činností – od pouštění gramofonu přes psaní na stroji až po skákání
gumy! Nechybí ani retro obchod a vzpomínka na rožmitálský podnik Jitex.
Vstupné je 50,- Kč za osobu od 6 let,
rodinné vstupné činí 150,- Kč.
1. 8. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 film
Parazit. V případě deště se nepromítá, doporučené dobrovolné vstupné je
100,- Kč.
7. 8. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 český
film Ať žijí duchové. V případě deště
se nepromítá, doporučené dobrovolné
vstupné je 100,- Kč.
8. 8. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 britský film Panství Downton. V případě
deště se nepromítá, doporučené dobrovolné vstupné je 100,- Kč.
9. 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 představení divadla
Víti Marčíka mladšího a poté bude
možnost posezení a občerstvení.
9. 8. Na rožmitálském zámku se
uskuteční od 19:00 program s názvem Úžasný svět nad hlavou. Půjde
o vyprávění o astronomii, vesmíru,
zajímavostech, promítání noční oblohy
a úkazů. V případě příznivého počasí
se účastníci podívají na oblohu i živě s
astronomem z Hvězdárny Žebrák.
8. – 9. 8. Klub vojenské a historické
techniky Západní Pobřeží pořádá sraz
historické techniky - 6. 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 sobotu od 18:00
zahraje MP4FUN.
8. – 9. 8. V Aleji Johanky z Rožmitálu
ve Starém Rožmitále se bude konat
ojedinělá sousedská akce – krejzy výstava Jeleni v áleji se válejí, která po
oba dny potrvá od 11 do 19 hodin. Na
výstavě budou na plotech už po šesté k
vidění nevídané obrazy a další předměty od šlechetných dárců související s

V Aleji Johanky z Rožmitálu ve Starém Rožmitále se bude konat 8. a 9.
srpna ojedinělá sousedská akce, výstava Jeleni v áleji se válejí, která po
oba dny potrvá od 11 do 19 hodin.
králem lesů. Vstup je zdarma.
15. 8. Divadelní spolek Šprajc uvede
od 19:00 na nádvoří rožmitálského
zámku svoji inscenaci Pivo. Konverzační komedie chorvatského autora
vypráví příběh otce a syna, kteří žijí ve
společné domácnosti bez matky, která
je opustila záhy po synově narození.
22. 8. V Rožmitále p. Tř. se uskuteční Retro den. Oslavíme při něm 121.
výročí místní dráhy a 10. výročí otevření Podbrdského muzea. Dopolední
program na vlakovém nádraží nabídne
jízdy historického motorového vlaku,
ukázku hasičské a historické techniky, Toulavou kapelu Josefa Janouška,
občerstvení a mnoho dalšího. Historickým autobusem se můžete v průběhu
dne přepravit do Podbrdského muzea,
kde je připraven odpolední program. Po
celý den bude volný vstup do muzea i
na výstavu Retrosbírky, krátké komentáře ke stálé expozici a od 18:30 bude
následovat večerní program, ve kterém
přijde na řadu slovo starosty města
a hostů, koncert Dirty Rudolph and
his Inglorious Rock’n’Roll Mates a pak
bude hrát DJ Starosta. Akce je zdarma.
23. 8. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude cvičit od 10:00 jóga s Ivou
Ceradskou. Vstupné je 100 korun.
5. 9. Ve sportovním areálu ve Starém
Rožmitále se budou konat oslavy 90
let národní (české) házené ve Starém Rožmitále. Slavnostní zahájení
se uskuteční ve 13:30. Už od 10:00
začnou mistrovské zápasy mládežnických týmů, od 15:00 utkání II. ligy a o
hodinu později zábava se živou kapelou, která potrvá až do noci.
11. – 12. 9. V Rožmitále pod Třemšínem se budou konat oslavy 790
let založení města Rožmitál pod
Třemšínem, 140 let založení SDH
Rožmitál pod Třemšínem a 20 let
vzniku orchestru Rožmitálská Venkovanka. V pátek 11. září od 18 hodin
se uskuteční ve společenském centru
pro pozvané hosty slavnostní schůze
s hudebním doprovodem a občerstve-

ním. Hlavní část oslav se bude konat v
sobotu 12. září na parkovišti u Podzámeckého rybníka, kam se začnou v poledne sjíždět hasičské sbory. Po jejich
přivítání bude ve 12:30 zahájen průvod
s historickými prapory a průjezd městem s hasičskými vozidly za doprovodu
dechového orchestru Rožmitálská Venkovanka. Na 13. hodinu je plánováno
pokládání věnců u pomníků padlých
a ve 14 hodin proběhne slavnostní
zahájení oslav v areálu parkoviště u
Podzámeckého rybníka a dekorování
praporů. Od 14:30 jsou na programu
ukázky historické i současné hasičské
techniky, které potrvají do pozdních
odpoledních hodin. Po celé odpoledne
bude hrát Rožmitálská Venkovanka a
bude zajištěno občerstvení. V areálu
bude také připravena výstava fotografií
z historie města. Další program se bude
konat večer ve sportovně-rekreačním
areálu, kde se mohou účastníci těšit
ve 21 hodin na hasičskou světelnou,
hudební a vodní fontánu na koupališti.
19. 9. Místní akční skupina Podbrdsko a Město Rožmitál pod Třemšínem
srdečně zvou od 10 do 14 hodin na
nádvoří Podbrdského muzea a náměstí
v Rožmitále p. Tř., kde se bude konat
Podbrdský farmářský a řemeslný
trh. Ke koupi budou domácí produkty
a výrobky farmářů a řemeslníků nejen
z našeho regionu – šperky, květiny, domácí dobroty, škvarky, burčák a další
produkty, připraveno je občerstvení,
posezení ve venkovním areálu muzea
s hudbou, v prostorách za Stodolou
se mohou návštěvníci těšit na divadlo,
hry, skákací hrad a další zábavu. V
11:30 bude na programu pohádka O
Ztracené princezně.
26. 9. Ve sportovně-rekreačním areálu
v Rožmitále pod Třemšínem se bude
konat od 10 do 16 hodin 5. myslivecko-rybářská slavnost spojená s
výlovem Sadoňského rybníka.
28. 9. V Podbrdském muzeu se bude
konat od 19:00 Zahajovací koncert
3. ročníku festivalu Jakuba Jana
Ryby. Už tradičně představí v obnovené
rožmitálské premiéře některý z Rybových instrumentálních koncertů. Tentokrát to bude dvouvětý Koncert pro
lesní roh a orchestr in Dis. N 541. Dále
zazní Koncert pro lesní roh a orchestr
č. 4 Wolfganga Amadea Mozarta a také
díla Karla Ditterse von Dittersdorf Symfonie č. 4. F dur Zachránění Andromedy Perseem. Pod taktovkou dirigenta
Jiřího Štrunce vystoupí Symfonický
orchestr Konzervatoře Plzeň a vynikající hráčka na lesní roh Zuzana Rzounková. Vstupenky na koncert je možné
zakoupit nebo rezervovat v Podbrdském
muzeu.
Pokračování na straně 6
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Hvožďany
1. 8. Pohostinství Vagon bude hostit od
20:00 letní zábavu, při které zahraje
Anča Band.
15. 8. Ve Vacíkově se bude konat pouť,
při jejíž příležitosti se uskuteční u zdejší kapličky poutní mše svatá. Začne
ve 14:00.
15. 8. Sbor dobrovolných hasičů Vacíkov zve na taneční pouťovou zábavu,
při které bude hrát od 20:30 skupina
Přescent.
22. 8. V pohostinství Vagon bude hrát
od 20:00 skupina Eges.
5. 9. Ve Hvožďanech se bude konat
od 10 do 17 hodin Den na Špejcharu
spojený se slavnostním otevřením Špejcharu po obnově. Připraven je bohatý
program pro celou rodinu.

Bezděkov p. Tř.
22. 8. V Bezděkově pod Třemšínem
se uskuteční 2. ročník „Běhu J. J.
Ryby“. Závod je součástí Brdského
běžeckého poháru, kterého se zúčastňují stovky běžců z celého kraje. Start
závodu je v 10:30 a běží se vzdálenost
9 kilometrů. Více informací získáte na

www.brdskypohar.cz nebo na telefonním čísle 728 118 106. Za pořadatele
srdečně zve Alexandr Pavlišen.
29. 8. Na louce u myslivecké chaty v
Bezděkově se bude konat koncert pod
širým nebem u příležitosti 10. výročí
založení hudební skupiny The Metuzalém z Bezděkova pod Třemšínem.
Začátek akce bude v 18:00, jako hosté
vystoupí kapely Gentiana, Výčep a Andromeda. Občerstvení zajištěno, vstup
je volný.

Volenice
8. 8. V Kulturním domě Volenice se
bude konat od 20:00 taneční zábava
se skupinou Přescent.
23. 8. Březnický a rožmitálský divadelní spolek uvede od 16:00 na louce
u kostela sv. Barbory v Pročevilech
drama Miloslava Pešty podle pověsti o
lesním duchovi Fabián brdských lesů
pán.

Věšín
1. 8. V kapli sv. Františka Serafinského ve Věšíně se bude konat od 15:00
poutní mše svatá.
1. 8. Na hřišti TJ Sparta Věšín se bude

konat od 16:00 fotbalový zápas mezi
Sparta Věšín a FC Chýně. Od 20:30
začne na stejném místě pouťová taneční zábava. Při ní bude hrát skupina Forte. Vstupné je 120 korun.
2. 8. Na hřišti TJ Sparta Věšín se
uskuteční od 16:00 fotbalový zápas
mezi 1. FC Fidlovačka (svobodní) a
AC Důchodci (ženatí).

Sedlice
29. 8. TJ Sedlice pořádá akci Loučení
s prázdninami aneb vraťme život do
ulic. Bude se konat ve sportovním areálu TJ Sedlice v Hoděmyšli od 15:00,
kdy je až do 18:00 připraveno dětské
odpoledne plné her a zábavy. V 18:00
pak začne večerní zábava, při níž bude
hrát k tanci country skupina PE3.

Vranovice
15. a 16. 8. Vranovice budou hostit
dvojkolo Brdské ligy. V sobotu je začátek ve 12:00 a v neděli v 10:00.

Vševily
30. 8. V lesíku u pomníku padlých ze
světové války se uskuteční od 9:00 snídaně v trávě na téma „zvídavost“.

Nenašli jste na tomto místě svoji kulturní či sportovní akci? Pokud nějakou pořádáte, informujte nás o ní.
Stačí zaslat plakát nebo zprávu o akci na e-mail tremsin.listy@rozmitalptr.cz.

SLOVÍČKO KNĚZE
Bůh a holič

Jeden muž zašel do holičství, aby si dal
ostříhat vlasy a oholit vousy. A jak to u holiče chodí, dal se s
ním do řeči. Během konverzace se dobrali až k otázce týkající se Boha. Holič řekl: „Nevěřím, že Bůh existuje.“ „Ale proč
si to myslíte?“ zeptal se zákazník. „Je to velmi jednoduché.
Stačí vyjít na ulici, aby si člověk uvědomil, že Bůh neexistuje.
Řekněte sám, kdyby Bůh existoval, bylo by tolik nemocných
a tolik opuštěných dětí? Kdyby Bůh existoval, nebylo by tolik
lidského utrpení a bolesti. Nemůžu si myslet, že existuje Bůh,
který to všechno dopouští.“ Zákazník se na chvíli zamyslel,
ale nechtěl odpovědět, aby se vyhnul diskusi. Holič dokončil
svou práci a zákazník odešel. Vtom na ulici potkal muže s
hustým vousem a dlouhými vlasy. Bylo zřejmé, že se už dlouho neholil a nestříhal, neboť působil zanedbaným dojmem.
Muž se vrátil do holičství a holiči řekl: „Představte si, právě
jsem zjistil, že holiči neexistují.“ „Jak to, že neexistují?“ zeptal
se holič. „Například já jsem holič a existuji!“ „Ne“, odpověděl
zákazník. „Neexistují, protože kdyby existovali, nebyli by na
světě lidé s tak dlouhými vousy a vlasy jako ten muž, který
právě kráčí ulicí. „Ale holiči existují. To jen takoví lidé ke mně
nechodí.“ „Přesně tak! Bůh existuje, to jen lidé k němu nechtějí přijít a proto je na světě tolik bolesti a bídy.“
(Se svolením zpracováno podle knihy: Jose Carlos Bermejo,
Vlídné příběhy, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.)
Pater Petr
Pozvánka na poutní bohoslužby
9. 8. Třemšín v 10:30, a divadlo Víti Marčíka – Malý princ
15. 8. Vacíkov ve 14:00

Místní akční skupina Podbrdsko
Místní akční skupina Podbrdsko
a Město Rožmitál pod Třemšínem
vás srdečně zvou v sobotu

19. září od 10 do 14 hodin
na nádvoří Podbrdského muzea a náměstí v Rožmitále
pod Třemšínem na

Podbrdský farmářský
a řemeslný trh.
Program:

- domácí produkty a výrobky farmářů
a řemeslníků nejen z našeho regionu –
šperky, květiny, domácí dobroty, škvarky, burčák a další zajímavé produkty.
- občerstvení, pivovar Herold
- posezení ve venkovním areálu Podbrdského muzea s hudbou
- v prostorách za Stodolou – hřiště, divadlo, hry, skákací
hrad a další zábava pro vaše ratolesti
- 11:30 pohádka „O ztracené princezně“ – Kočovné divadlo
poutníka Hrocha (na dětském hřišti za Stodolou muzea)
Informace – tel. 725 912 006,
info@maspodbrdsko.cz, www.maspodbrdsko.cz
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Střípky z Retrosbírek
Jaká je výstava Retrosbírky v Podbrdském muzeu?
Pestrá! A zároveň se tu můžete cítit jako doma.
„Sbírku sbírek“ obyčejných i neobyčejných předmětů ze 2. poloviny 20. století
totiž doplňuje interaktivní část výstavy
– byt sběratele. A v něm najdete desítky,
možná stovky předmětů, které jste také
měli doma. Některé z nich mají i svůj
příběh.
Znáte například Noru? Určitě ano!
Nora byla první lední medvěd chovaný
u nás - v pražské ZOO žila ve 30. a 40.
letech 20. století. Byla velmi populární.
Porcelánka Ditmar - Urbach v Trnovanech ji zvěčnila na svém popelníku. Z
něj se stal brzy velmi oblíbený dekorační předmět, který se vyskytoval snad
v každé domácnosti. Také jste ji měli?
Dnes se Nora z českých obýváků vytratila, o to cennější je pro starožitníky a
sběratele. A mimochodem, Nora není
popelník. Všimli jste si, jak jí to sluší s
kostkami cukru?
Mezi dekoracemi v každém obýváku
nesměla chybět ani matrjoška. Soustružená kuželová panenka v sobě ukrývá
několik dalších do sebe vložených zmenšujících se panenek, až k té poslední,
nejmenší, která je celá. Matrjoška neboli babuška byla oblíbeným suvenýrem z
cesty do Sovětského svazu. První byla
vyrobena v 90. letech 19. století. Zajímavé je, že inspirací pro její vznik byla
soška buddhistického mnicha, kterou

bylo možné také otevírat a ve které se
nacházely menší sošky mnicha v mladším věku. Výroby matrjošky se ujala
kupecká rodina Mamontových a v roce
1900 za ni získala stříbrnou medaili na
Světové výstavě v Paříži. V průběhu 20.
století vznikaly i matrjošky s podobou V.
I. Lenina či dalších státníků. Dnes potkáme matrjošky - sportovce nebo populární osobnosti. Ve své původní podobě můžeme ale matrjošku vnímat jako
symbol mateřství či plodnosti.
Na výstavě v Rožmitále pod Třemšínem
nechybí ani vzpomínka na textilní závod
Jitex. V rožmitálském provozu 550 pracovalo na 300 žen, šily především teplákové soupravy, kalhoty a bundy. Díky
zápůjčce z Prácheňského muzea v Písku
můžete na výstavě vidět i ukázky silonových výrobků píseckého závodu z 50.
let 20. století, ale i rožmitálské župany
a tepláky. Moc nás těší, že si na výstavu
přišly zavzpomínat i dámy z rožmitálských „jitexáckých“ dílen!
Výstavu Retrosbírky vidělo za první
měsíc 1500 návštěvníků. Přidejte se k
nim také a přijďte si zavzpomínat s celou rodinou! Výstava je otevřená až do
20. září od úterý do neděle, vždy od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné je 50
Kč za osobu od 6 let, rodinné 150 Kč.
Těšíme se na vás!
(pm)

Retro den v Rožmitále

22. srpna 2020
Oslavte s námi 121 let
místní dráhy
a 10 let Podbrdského muzea!
Program:
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 9 – 16 hodin
• Jízdy zvláštních vlaků po místní
dráze: odjezdy z Rožmitálu p. Tř.
do Březnice: 9:45, 11:15,
12:45, 14:15
• 9:00 Přivítání starostou města
Ing. Josefem Vondráškem
• 9:00 – 14:00 Vystoupení
Toulavé kapely
• 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 – 24 hodin
• Vstup zdarma po celý den
• Výstava Retrosbírky
• 14:00 – 16:30 Prohlídky stálé
expozice
• 18:30 Slovo starosty města a hostů
• 19:00 Koncert kapely The Dirty
Rudolph and his Inglorious
Rock’n’roll Mates (rock‘n‘roll)
• 22:00 DJ Starosta (Rudolf Šimek)
• 18:00 – 00:00 Občerstvení
(pivo, víno, nealko)
Po celý den jízdy historického
autobusu Robur a Ikarus
od vlakového nádraží
k Podbrdskému muzeu a zpět:
Orientační časy odjezdů
historického autobusu:
• Od vlakového nádraží: 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
• Od muzea: 10:15, 11:15, 12:15,
13:15, 14:15, 15:15
• Od autobusového nádraží: 8:30
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Blahopřání

Vzpomínky
Čas ubíhá a nevrací, co
vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 2. srpna 2020 uplynou
dva 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 19. července 2020 tomu
byly tři roky, co nás opustil a odešel do rybářského
nebe náš dobrý kamarád
a velký rybář, dlouholetý
funkcionář, člen výboru
ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem, pan
Jiří Haas. Jirka se podílel velmi aktivně
řadu let na všech pracích naší organizace. Nechyběl ani na žádné konané akci
naší organizace. Byl velice přátelský a
hodný člověk. Byl vždy dobrým parťákem s otcovským přístupem. Čest jeho
památce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
na něj s námi. Rybáři Rožmitál
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 2020 uplynou smutné čtyři
roky od úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky, paní Marie Kresslové.
S bolestí v srdci stále vzpomínají děti
s rodinami.
rrrr
Když umře tatínek, slunéčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad. V tom
širém světě sotva se najde,
kdo by jak tatínek uměl mít
rád. Dne 19. srpna 2020
uplyne již devět let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek a
dědeček, pan Pavel Michálek z Rožmitálu pod Třemšínem. S bolestí v srdci
vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera
Alice s manželem, syn Jan s přítelkyní
Martinou a vnučky Nelinka a Aneta.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
rrrr
Odešla jsi cestou, kudy chodí každý
sám, jen vrátka vzpomínek zůstala dokořán. Dne 8. srpna uplyne již 20 let,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička Anna Stočesová. S
láskou vzpomíná dcera Anna s rodinou,
vnoučata Kája, Lenka, Tereza, Jakub
a pravnouček Rosťa. Kdo jste ji znali,
vzpomínejte s námi.

Dne 21. srpna uplynou tři
roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří Pluhař
z Rožmitálu pod Třemšínem. Stále vzpomínají maminka a všichni kamarádi.
rrrr
Jak tiše žila,
tak odešla. Dne
4. srpna tomu
bude šest let,
kdy z rodinného
kruhu
odešla
naše maminka, paní Marie Račanská
a 17. září uplyne dlouhých 33 let, kdy
nás opustil náš tatínek, pan Václav
Račanský. Za tichou vzpomínku děkují
dcery Maruška a Eva s rodinami.
rrrr
V životě se loučíme mnohokrát, s rodiči
jenom jednou. Kdybychom si oči vyplakali, ty jejich se už neohlédnou. Na ně
nám zůstane nejhezčí vzpomínka. Dne
8. srpna tomu bude 20 let, kdy zemřela
paní Anna Stočesová a letos si připomeneme také třináct let, které uplynuly
od smrti pana Josefa Stočesa. Ten nás
navždy opustil 4. října 2007. Kdo jste
je znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají
dcera Stanislava a vnoučata Terezka a
Kuba.
rrrr
Dne 22. srpna 2020 uplyne devět smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Reinhold Stöckl ze Starého
Rožmitálu. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Růžena, dcera Silvie a přítel
Martin, syn Roman a manželka Jana,
vnoučata Tomáš, Matěj a Stelinka.
rrrr
Dne 14. srpna 2020 uplyne devět smutných let, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička, prababička, paní Františka Svatoňová z Hutí
pod Třemšínem. S láskou stále vzpomíná dcera Stanislava s rodinou a syn Bohumil s rodinou.
rrrr
Dne 7. července jsme vzpomněli nedožitých 65. narozenin paní Andulky
Žánové z Rožmitálu pod Třemšínem,
která nás opustila v pětapadesáti letech. Stále budeš žít v našich vzpomínkách. Nikdy nezapomenou manžel, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.
rrrr
Dne 17. července uplynul
rok ode dne, kdy nás ve
svých 82 letech opustila
paní Marie Zizlerová ze
Starého Rožmitálu. S láskou vzpomínají dcery Ivana
a Marie a syn Petr s rodinami.

Dne 13. července 2020 oslavil pan
Emanuel Trefný
ze Starého Rožmitálu, dlouholetý
činovník národní házené, kulaté
80. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, stěstí
ˇ
a pohody do dalších let přeje
celá rodina.

Poděkování
Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování
Radě města Rožmitál pod Třemšínem, a
snad i jmenovitě starostovi města Ing.
Josefu Vondráškovi, že zajistili opravu vydláždění - hlavních cest na hřbitově ve
Starém Rožmitále. Je to jistě pro všechny občany Rožmitálska i návštěvníky
ze širokého okolí velká úleva, že mohou nyní „suchou nohou“ i po takových
deštích jako třeba letos v červnu, projít
hlavními cestami až k hrobům svých
blízkých.
Ing. František Kulovaný

Řekli si své
„ano“
26. června
Bezděkov pod Třemšínem
areál myslivecké chaty
David Houdek, Mirovice
a Marcela Tichá, Bubovice
27. června
Vranovice
louka u hasičského sportoviště
Václav Polák, Vranovice
a Petra Holubcová, Vranovice
18. července
Rožmitál pod Třemšínem
vyhlídka U Drtiče
Tomáš Míka, Sedlice
a Nikola Zachrlová, Sedlice

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

318 665 339

Knihovna Voltuš
bude otevřena

24. srpna 2020
od 14 do 16 hodin
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.
Uběhly dva měsíce provozu naší
školky a musím vyjádřit poděkování
Událo se mnoho věcí, ale poslední dvě nás postrčily o pár
krůčků dopředu. Do naší školy přibyl traktůrek na sekání
trávy a sušička prádla. Obojí nám velice pomohlo v naší práci. Za toto bych chtěl poděkovat panu starostovi Ing. Josefu
Vondráškovi, za technické služby Jindřichu Podlenovi, Aleši
Haluskovi a Pavlovi Sladkému. Za bytové hospodářství patří
poděkování taktéž za pomoc v naší školce panu Petru Šourkovi. Všichni jmenovaní jsou lidé na svých místech a svoji práci
berou více než zodpovědně.
Nemalou měrou patří též veliké poděkování naší ředitelce
MŠ Marii Vrňatové, která vytváří úžasné prostory a podmínky nejen pro vaše děti, ale i pro nás, kteří nebereme svoji
práci v MŠ jako povinnost něco dělat, ale bereme to vše jako
poslání. Vždyť děti jsou radost, dětský smích je náplastí
na všechny bolesti a rozzáří den více než sluníčko na obloze.
Za kolektiv MŠ Rožmitál p. Tř. Karel Kučera, školník
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Pracovníci Podbrdského muzea
navštívili Vodní hamr Dobřív
Pracovníci Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem se
vydali spolu se starostou města Ing. Josefem Vondráškem v
pátek 26. června na návštěvu k sousedům, a sice na prohlídku Vodního hamru Dobřív, který se po téměř tři roky trvající
rekonstrukci otevřel veřejnosti. Jeho slavnostní otevření po
ukončení zkušebního provozu se plánuje na 5. září letošního
roku. Vodní hamr v obci Dobřív nedaleko Rokycan je unikátní
technickou památkou připomínající tradici zpracování železa
v tomto kraji. Byl proto zařazen mezi národní kulturní památky. Návštěvu Hamru zprostředkovala Anna Šímová, pocházející od Pátého hamru v Rožmitále pod Třemšínem, odkud jsou
i některé stroje instalované v Dobřívě.
(fž)

Kuchyně rožmitálské mateřské školy po rekonstrukci.

Klub vojenské a historické techniky
Západní Pobřeží pořádá

6. LETNÍ VYVEDENÍ
sraz vojenské a historické techniky.

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

8. 8. od 9:00 – 9. 8. do 12:00
Rožmitál p. Tř. – areál bývalých kasáren
(možnost příjezdu v pátek 7. 8.)
Těšit se můžete na dobré jídlo a pití, orientační závod,
reprodukovanou hudbu.
Mezi aktivity uplynulých dnů, které si děti ve školce příjemně užily, patřila i nápaditá pohádková stezka.

Více informací na www.zapadnipobrezi.websnadno.cz,
e-mail: zapadnipobrezi@seznam.cz
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Akce pro děti v dětském oddělení
knihovny – každé pondělí a středu
q Hádanky a luštěniny pro děti na
prázdniny - Pro děti, které rády soutěží. Pro každého zájemce je připravena
kopa hádanek, doplňovaček, křížovek…
Každý si vybere dle svého gusta.
q Turnaj ve společenských hrách Přijďte si užít legraci v turnaji ve společenských hrách. V nabídce je spousta
her. Jakou hru si vyberete, je na vás.
Změřit síly si můžete se svými kamarády, rodiči, prarodiči… Vítěz turnaje
bude odměněn.
q Zeměpis hrou - Pro všechny zvídavé děti je v dětském oddělení knihovny
připravena poznávací hra. Rozletíme
se do světa a budeme objevovat různé
země. Víte, odkud pochází Pipi Dlouhá
punčocha, kde napsal Hans Christian
Andersen pohádku Malá mořská víla?
Vše se dozvíte v knihovně.
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy připraveny v
oddělení pro děti. Přijďte si zasoutěžit,
q

q

Letní burza knih
Jako každý rok, tak i letos pro vás
rožmitálská knihovna připravila
letní burzu knih. V průběhu roku
některé knihy vyřazujeme z našeho
fondu a nahrazujeme je knihami
novými. A právě vyřazené knihy v
srpnu nabídneme našim návštěvníkům za dobrovolný příspěvek nebo
i zdarma. Přijďte si naši burzu prohlédnout, třeba narazíte na knihu,
kterou již dlouho sháníte nebo na
titul, který vám prostě udělá radost.
Burza bude v knihovně probíhat od
27. července do 2. září.

q

q

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

Virtuální univerzita třetího věku – podzimní kurz
Ve čtvrtek 1. října v 10 hodin začne první přednáškou kurz s tématem Včelařský rok. Lektor prof. Ing. Karel Voříšek,
CSc. nám v šesti přednáškách alespoň
trochu přiblíží základní činnosti nezbytné pro založení včelstva během celého
včelařského roku.
Následující čtvrtek, 8. října v 10 hodin začne druhé téma kurzu s názvem
Lidské zdraví. Toto téma nám přiblíží

MUDr. Emerich Majer. V šestidílném
cyklu jsou přednášky věnovány výkladu
základních pojmů v lékařství, nemocem
stáří a nejzávažnějším chorobám.
Přihlášky a bližší informace ohledně
kurzu vám rádi poskytneme osobně v
infocentru nebo na telefonu 318 660
008. Přihlašování do kurzů je nutné
provádět včas, vždy před jejich zahájením.
Hana Převrátilová

Další nová mapa Chráněné krajinné oblasti
Brdy tentokrát od Klubu českých turistů
Mapy KČT jsou mezi turisty velmi oblíbené a zřejmě proto Klub českých turistů vydal mapu, která dosud v jeho
nabídce chyběla – mapu, která obsáhne
celou CHKO Brdy, Přírodní park Třemšín i Přírodní park Brdy. Má číslo 402

a je v měřítku 1:40 000. Obsahuje veškeré značené turistické a cykloturistické trasy a navíc i základní informace o
turistických cílech, které na mapě najdete. Mapa je k dostání v rožmitálském
infocentru.
Petr Jarosil

UPOZORNĚNÍ

O letních prázdninách je omezený
provoz knihovny. Otevřeno je pouze
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 je otevřeno
beze změn.
Kontakt a více informací naleznete
na www.tremsinsko.cz

Knižní novinky
na www.tremsinsko.cz
- knihovna - knižní novinky
Oddělení pro dospělé
T. Makaj: Brdy: 77 romantických, tajemných a dobrodružných míst
M. Čechová: Baletky
R. Třeštíková: Jako když foukneš do
pěny
Oddělení pro děti a mládež
J. Farndon: Známá i neznámá planeta Země
N. Kucharska: Cesta kolem světa
R. R. Russell: Deník Mimoňky – Příběhy nejhorší nejky

Děti z rožmitálského rybářského kroužku zabodovaly na závodech

Děti z rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem obsadily na konci
června první tři pozice na rybářských
závodech v Blatné. První místo získal
Kristián Vavroch, druhé místo Jakub
Šimonovský a třetí místo Jan Beran. I
další umístění byla skvělá. Šesté místo
obsadil Adam Nass, desáté místo Karolína Šourková a jedenácté místo Mirka
Frúhaufová.
„Děkujeme rybářům ČRS MO Blatná

za pozvání na tyto rybářské závody. S
rybářským kroužkem v Blatné spolupracujeme v rámci rybářské mládeže
dlouhou dobu. Našim malým rybářům
děkujeme za reprezentaci. Také děkuji
vedoucím, kteří s námi jeli, za dopravu
dětí a pomoc při závodech - Aleši Haluskovi, Marušce a Rudovi Šourkovým, Bořkovi Maulemu a všem rodičům,“ uvedla
vedoucí rybářského kroužku Rožmitál
pod Třemšínem Jaroslava Nassová. (r)
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Přijetí nejlepších žáků v obřadní síni Městského úřadu Rožmitál p. Tř.
V pátek 26. června 2020 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 škol-

ní docházky vynikali nejen svým výborným prospěchem, ale
také svou prací navíc, kterou odváděli mimo školní lavice a
také nad rámec svých školních povinností.
(zš)

9. A

9. B

Markéta Marešová za úspěšnou prezentaci školy v literárních
soutěžích, za hudební vystupování na akcích školy a města,
za vstřícnost a ochotu při organizování školních akcí.
Eliška Vrchotová za vstřícnost a ochotu při organizování školních akcí, za hudební vystupování na akcích školy a města.
Barbora Slavíková za úspěšnou prezentaci školy v literárních
soutěžích, za hudební vystupování na akcích školy a města,
za vstřícnost a ochotu při organizování školních akcí a také
za prezentaci Základní umělecké školy J. J. Ryby v klavírních
soutěžích.
Matylda Peštová za úspěšnou prezentaci školy ve výtvarných
soutěžích, za hudební vystupování na akcích školy a města a
také za prezentaci Základní umělecké školy J. J. Ryby v klavírních soutěžích.

Lukáš Švec za svědomitou práci v žákovském parlamentu, je
autorem loga a návrhu triček žákovského parlamentu.
Martin Havel za úspěšnou prezentaci školy zejména v zeměpisné olympiádě, dále v matematických a sportovních soutěžích a za svědomitou práci v žákovském parlamentu.
Vendula Poláková za prezentaci školy ve sportovních soutěžích.
Petr Zemek za úspěšnou prezentaci školy ve sportovních, zejména fotbalových soutěžích, svůj talent svědomitě několik let
rozvíjí v TJ Spartak Rožmitál.

Matěj Belka za úspěšnou prezentaci školy v literárních a matematických soutěží, za aktivní práci v žákovském parlamentu, úspěšně také moderoval školní akademii.
Tomáš Mareš za úspěšnou prezentaci školy v matematických
a literárních soutěžích, za vstřícnost a ochotu při organizování školních akcí, za hudební vystupování na akcích školy
a města.
Jakub Michálek za úspěšnou prezentaci školy v literárních a
výtvarných soutěžích, za hudební vystupování na akcích školy a města, za pomoc s organizováním školních akcí.

Slavnostní rozloučení s deváťáky

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

Před budovou školy se konalo slavnostní rozloučení s
deváťáky se šerpováním, předáním vysvědčení, dárků, pamětních listů a závěrečným defilé.
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Závody na Planém vrchu
Na Planém vrchu v Zalánech uspořádal 4. července Automotoklub Zalány Šumavský Amatér Cup 2020 – Memoriál Karla
Maříka. Do Zalán dorazilo 185 jezdců. „Bylo 27 stupňů a do
toho pořádný vítr. Zalány tedy nabídly vše, co k motokrosu
patří a kvůli čemu je někteří milují a druzí nenávidí - bláto, prach, kámen a trávu. Podmínky byly složité, prostě se to
nedá ukropit,“ zhodnotil Oldřich Kolář z AMK Zalány. „Budeme v rámci možností pracovat na zlepšení, ale louka není
naše, jak si někteří myslí. Trať musí zůstat stejná, jak je zakotveno ve smlouvě. Sebemenší změna trati a končíme. Byla
by to velká škoda, zvlášť když příští rok oslavíme 50 let založení oddílu v Zalánech. A tratí na motokros kvapem ubývá,“
doplnil Oldřich Kolář. Poděkoval všem, kteří do Zalán přijeli,
poblahopřál vítězům a zvlášť velký dík poslal sponzorům a
všem organizátorům a pořadatelům. „Bez těchto lidí by nebyl
motokros,“ uvedl Kolář.
(red)

Umístění v jednotlivých kategoriích:
Kategorie AMA 125 2t - Bezkonkurenční byl Petr Berdyh na
druhém a třetím místě skončil Pavel Lepší a Michal Hájek.
Třída 85ccm - První místo Dominik Valtr, druhý Matěj Hrdlička a třetí místo bral Miroslav Franče.
Třída AMA 250 - Tady sváděli velké souboje tři jezdci - Luboš
Kuchta, Luděk Štolba a Michal Chocholoušek. V tomto pořadí
skončili i v celkovém hodnocení.
Třída AMA 450 - Na prvních třech místech skončili Tomáš
Hanzlík, Jiří Hošek ml. a Zdeněk Kvasník.
Třída Veterán 40+ - Krásné souboje sváděli Marek Kraus a
Adolf Straka. Na třetím místě skončil Daniel Kreisinger.
Třída Veterán 50+ - První místo suverénně Miroslav Höfler,
druhý Jaroslav Dvořák a třetí místo Jaroslav Buchar.
Třída Veterán 60+ - Na prvním až pátém místě dojeli dnes
již motokrosové legendy Jaroslav Potůček, Jan Roziňák, Jan
Chromý, Jiří Gubáni a Míra Bureš.
Třída ČZ 40 - Na prvním až třetím místě Vladimír Valtr, David Polan a Jan Šíp.
Třída ČZ 50+ - Na prvním až třetím místě Zdeněk Rota, Miroslav Knedlík, Pavel Hrabák.
Třída ČZ 60+ - Na prvním až třetím místě Vlastimil Vosecký,
Josef Antony, Jaroslav Růžička.
Třída Open - První místo suverénně Stanislav Šašek, druhý
Jarda Strnad a třetí Jindra Slavík.
Třída MX2 - První místo Matyáš Plch, druhý skončil Zdeněk
Viktorin a třetí Petr Dubský.

Závody na Planém vrchu.

Foto: Miroslav Pavlík

Letní střípky z rožmitálského zámku
Léto je v plném proudu a na zámku se děje spousta věcí - viditelných i těch méně viditelných. Tak se přijďte podívat - v srpnu můžete stihnout hned tři promítání na nádvoří. Budeme
doufat, že počasí bude milosrdné a pustí nám Parazita (1. 8.),
Ať žijí duchové (7. 8.) a Panství Downton (8. 8.). Židle a pár
lehátek sice máme, ale pokud si chcete udělat pohodlí nebo
se rozvalit, nezapomeňte si vzít podsedák nebo deku.
Pokud vás zajímají hvězdy a vesmír, v neděli 9. 8. si spolu
s Hvězdárnou Žebrák budeme nejen povídat a promítat, ale
možná se i na ten Úžasný svět nad hlavou podíváme přenosným hvězdářským dalekohledem.
Na začátku července hostil zámek divadelní spolek Šprajc,
který deset dní zkoušel své nové didaktické představení pro
děti a mládež. Až ho dopilují do dokonalosti, budou s ním jezdit po školách a pomáhat tak dětem a mladým s orientací ve
světě informací a dezinformací. Na oplátku uvedou na zámku
15. 8. představení Pivo - komedii o příběhu otce a syna, kteří
žijí v domácnosti bez matky, která je opustila záhy po synově
narození. My se moc těšíme nejen na Pivo, ale i na vás.
A než skončí prázdniny, tak si taky ještě můžete přijít protáhnout tělo - Iva Ceradská povede jógu na nádvoří v neděli
23. 8. od 10 hodin.
Vstupné na veškeré akce je dobrovolné a jejich výtěžek putuje na pokrytí materiálních nákladů spojených s jejich organizací a udržování objektu pro budoucí návštěvníky. Snažíme
se ale, aby nám zbylo i na drobné opravy a vylepšení. Teď
třeba stavíme vrata, aby prostor na severovýchodní straně
zámku, kde kdysi stála stodola a rostla obří černá skládka,
nebyl volně průjezdný a předešlo se možným zraněním nejen
návštěvníků zámku. Možná se to někomu jako vylepšení zdát
nebude, ale jedná se o dočasné řešení a je dobré jednak z hlediska bezpečnosti, tak z důvodu omezení možnosti růstu nové
skládky. A co se ještě děje a není (zatím) moc vidět? Tak třeba
natáčení videoklipu kapely Dirty Rudolph and his Inglorious
Rock‘n‘Roll Mates, které se uskutečnilo v půlce července. Pokud jste se loni zúčastnili večerního programu Slavnosti královny Johanky, tak kapelu možná znáte. A pokud ne, máte
možnost se s ní seznámit 22. srpna, kdy bude hrát v rámci
Retro dne, který se uskuteční při příležitostí 121. výročí místní železnice a 10. výročí otevření Podbrdského muzea. No a
pak ještě na podzim, kdy Dirty Rudolph zahrají na zámku a
doufáme, že nám svůj nový videoklip představí. Do té doby
už snad bude také vidět opravené velké okno ve věži, které
tam už „straší“ rozbitými tabulkami spoustu let. Opravu okna
hradíme z daru svatebčanů, kteří nedávno své „ano“ slavili na
zámku a okno si adoptovali, za což jim vřele děkujeme.
No a pak jsou ty věci skoro neviditelné - třeba něco, čemu
říkáme „pletí zdí“. Každý, kdo má záhon, ví, že plevel je neodbytný a jeho ničení je nekonečná práce. Když roste plevel z
obvodových zdí zámku, tak je to stejné - začnete ho vytrhávat
na jedné straně, a než se dostanete kolem dokola, tak můžete
začít nanovo. A tak plejeme usilovně dál, protože zámecké
- nebo vlastně hradní - zdi jsou plné historie. Přijďte si jen
tak posedět na nádvoří a nechat se jí obklopit. Těšíme se na
vás.
Za spolek Rožmitálský zámek Kristýna Machová

NOVÉ POSEZENÍ. Město Rožmitál pod Třemšínem vybudovalo nové hezké posezení ve sportovně-rekreačním areálu
na koupališti. Tak ať dobře slouží.
Foto: Aleš Haluska
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Rožmitálští se zúčastnili v červnu
na Šumavě Srazu Horních Králováků

Na šumavském Zadově se konal od 19.
do 21. června 2020 Sraz Horních Králováků a jejich přátel. Uspořádal ho
spolek Horní Králováci s obcí Zdíkov, se
kterou má Město Rožmitál pod Třemšínem uzavřenou dlouholetou smlouvu o
meziobecní spolupráci. Sjeli se na něj
hosté z mnoha koutů naší republiky.
Zázemím srazu byla Horská chata U
Lanovky a účastníci si prohlédli mnoho
krás Šumavy, kde přiložili Horní Králováci nezištně mnohokrát své ruce k
dílu. Jedním z cílů tohoto spolku je totiž
podpora a rozvoj kulturního a přírodního bohatství a zachování odkazu našich
předků.
Duší celého srazu byl Josef Sova z
Bláhova, hejtman Horních Králováků,
kteří opravili v roce 2019 křížek na bývalém morovém hřbitově ve Starém Rožmitále, posléze se zúčastnili jeho žehnání a zprostředkovali partnerství mezi
městem Rožmitál pod Třemšínem a překrásnou šumavskou obcí Zdíkov. Za ni
se červnového srazu účastnili starosta
Mgr. Roman Šebánek, místostarostka
Iva Loziášová a radní Martina Karvanová. Horní Králováky zastupoval při
víkendovém setkání také vicehejtman
Ing. Ivan Vokáč.
Na sraz přijeli hosté z Rožmitálu pod
Třemšínem včele se starostou města Ing.
Josefem Vondráškem, zúčastnili se ho
také hosté z Vodňan, Zahorčic, Českých
Budějovic, ale dorazili i Moraváci a mnozí další. Hosté si prohlédli Pošumavské
hasičské muzeum ve Stachách, viděli tři

Návštěva u emeritního ředitele stachovské školy Jiřího Kopačky.

krásné kohoutí kříže starobavorského
původu, navštívili Jezerní slať, Horskou
Kvildu, meteorologickou stanici na Churáňově a mnoho dalších milých a inspirativních míst. Mezi nimi také Muzeum
Šumavy v Kašperských Horách, kde se
setkali s historikem PhDr. Vladimírem
Horpeniakem, mimo jiné obdivovatelem
díla Jakuba Jana Ryby. Doktor Horpeniak se v loňském roce také účastnil
v Rožmitále pod Třemšínem jednoho z
krásných koncertů Festivalu Jakuba
Jana Ryby, stejně jako emeritní ředitel
stachovské školy Jiří Kopačka, kterého
pořadatelé a hosté Srazu Horních Králováků letos v červnu také navštívili a
popřáli mu všechno dobré k blížícím se
čtyřiadevadesátým narozeninám.
Šumava nabízí spoustu krásných míst
a díky přátelským vztahům s obcí Zdíkov
a Horními Králováky poznali Rožmitálští
mnoho milých a vzdělaných lidí. „Moc si
vážíme vzájemné, obohacující spolupráce. Je skvělé, že si v takto přátelském
prostředí můžeme předávat zkušenosti.
Naši kamarádi ze Šumavy se v loňském
roce zúčastnili v Rožmitále pod Třemšínem Myslivecko-rybářské slavnosti, letos se těšíme, že se zúčastní zářijových
oslav 790. výročí založení města, 140.
výročí založení SDH a 20. výročí Rožmitálské Venkovanky,“ uvedl rožmitálský
starosta Ing. Josef Vondrášek. „Kéž by
v naší zemi bylo více takových lidí, jako
jsou zástupci obce Zdíkov a Horní Králováci, kteří dokáží nezištně pomáhat a
být tak přátelští,“ dodal.
(fž)

Zajímavá a přínosná prohlídka meteorologické stanice na Churáňově.

Hejtman Horních Králováků Josef
Sova a starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek.

Návštěva Jezerní slati.

Prohlídka expozice v Pošumavském
hasičském muzeu ve Stachách.

Setkání se starostou Zdíkova Mgr. Romanem Šebánkem a místostarostkou
Ivou Loziášovou při Srazu Horních
Králováků.
Snímky: František Žán
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Výpis usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 23. 6. 2020
27/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s Vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, účetní závěrku Města Rožmitál p. Tř. za rok 2019.
28/06/2020 Zastupitelstvo města souhlasí, v souladu s § 17
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, se závěrečným účtem města Rožmitálu pod Třemšínem za r. 2019, a to bez výhrad.
29/06/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Rožmitál pod Třemšínem za rok 2019.
30/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s §
84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtové opatření č. 2
pro rok 2020.
31/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 – 2023.
32/06/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Třemšín za rok 2019.
33/06/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí, v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion
Třemšín za rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Svazku
obcí mikroregion Třemšín na roky 2021 - 2023.
34/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění
budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 341/83
orná půda o výměře 2106 m2 v k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem s manželi P. a A. Č. za kupní cenu ve výši 450,- Kč/m2,
tj. 947.700,- Kč + DPH.
35/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení vlastníka budovy čp. 456 v Rožmitále p. Tř., ohledně vymezení bytových jednotek v domě, budova je součástí pozemku parc. č.
st. 591/1 pro k. ú. a obec Rožmitál p. Tř., ul. Na Tržišti.
36/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení vlastníka budovy čp. 492 v Rožmitále pod Třemšínem, ohledně vymezení bytových jednotek v domě, budova je součástí pozemku
parc. č. st. 663 pro k.ú. a obec Rožmitál p. Tř., ul. Na Tržišti.
37/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění
kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5 v bytovém domě čp. 456
v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 591/1 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6658/45116 na
společných prostorech bytového domu čp. 456 a příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 6658/45116 na pozemku
parc. č. st. 591/1 vše v k. ú. a obci Rožmitál p. Tř. s paní K.
N. B. za kupní cenu ve výši 348.600,- Kč + uhrazení nákladů
spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety. Na pořízení těchto bytů se podílela nevratná státní dotace ve výši 320 tis. Kč a
nenávratná pobídka města v hodnotě do 100 tis. Kč.
38/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění
kupní smlouvy na odprodej bytu č. 6 v bytovém domě čp. 492 v
Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 663 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4380/32008
na společných prostorech bytového domu čp. 492 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4380/32008 na pozemku parc. č. st. 663 vše v k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem s paní J. Ž. za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti
dle uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety. Na pořízení těchto bytů se podílela nevratná státní dotace ve výši 320
tis. Kč a nenávratná pobídka města v hodnotě do 100 tis. Kč.
39/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5 v bytovém domě čp.
662 v Rožmitále pod Třemšínem, na pozemku parc. č. st. 1028

včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu o velikosti
4078/185560 na společných částech budovy sestávající se z
domu čp. 661 a čp. 662 v Rožmitále pod Třemšínem a odpovídajícího spoluvlastnického podílu o velikosti 4078/185560 na
pozemku parc. č. st. 1028 zastavěná plocha a nádvoří vše v
k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem, manželům L. a Š. B. za
kupní cenu ve výši 1.412.375,- Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem a administrativních nákladů.
40/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SPB/3039/2020SPBM na bezúplatný převod pozemku a zřízení věcného práva
k pozemku parc. č. 888/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 468 m2 k.ú. Pňovice p. Tř., obec Rožmitál p. Tř. z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Města Rožmitál p. Tř. a zřízení věcného práva ve
prospěch oprávněné České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k povinnému Městu Rožmitál p. Tř.
41/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje částečnou změnu funkčního využití pozemku parc. č. 70/24 v k. ú. Hutě pod
Třemšínem z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou,
pro výstavbu jednoho rodinného domu.
42/06/2020 Zastupitelstvo města neschvaluje změnu
funkčního využití pozemků parc. č. 311/2, 285/95, 285/71,
285/108, 285/72, 285/33 v k. ú. Hutě pod Třemšínem, z plochy smíšené obytné na plochu rekreační.
43/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje změnu funkčního
využití pozemků parc. č. 257/1 a 259/29 v k. ú. Hutě p. Tř. z
plochy výroba a skladování na plochu smíšenou obytnou a části pozemků parc. č. 261/30, 285/79, 285/80, 285/111 v k. ú.
Hutě p. Tř. z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou.
44/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje změnu funkčního využití pozemků parc. č. 1910/25, 1910/23, 1910/30,
1910/5, 1910/53, 1910/38, 1910/54, 1910/32 a část pozemku parc. č. 1910/11 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem z
plochy zemědělské na plochu výroby a skladování, z důvodu
rozšíření zemědělské farmy.
45/06/2020 Zastupitelstvo města po projednání:
a) Bere na vědomí informaci o celkovém počtu 7 podnětů ke
zpracování změny č. 5 územního plánu.
b) Rozhoduje podle § 44 stavebního zákona o pořízení změny
č. 5 územního plánu Rožmitál pod Třemšínem na žádost.
c) Určuje pořízením Ing. Miroslava Sládka, Písek, Kocínova
1979, IČ: 12327166.
d) Určuje zastupitele dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona
pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 5 územního plánu pana Ing. arch. Jana Peštu.
46/06/2020 Zastupitelstvo města po projednání:
a) Bere na vědomí informaci o celkovém počtu 1 podnětu ke
zpracování změny č. 6 územního plánu.
b) Rozhoduje podle § 44 stavebního zákona o pořízení změny
č. 6 územního plánu Rožmitál pod Třemšínem na žádost.
c) Určuje zastupitele dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona
pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 6 územního plánu pana Ing. arch. Jana Peštu.
47/06/2020 Zastupitelstvo města ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 Řád veřejného pohřebiště.
48/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od
Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000,- Kč na akci „Rožmitál
pod Třemšínem – Starý Rožmitál – Dopravní automobil“ (nákup dopravního automobilu Ford Transit pro SDH Starý Rožmitál) a dofinancování kupní ceny z vlastních zdrojů.
49/06/2020 Zastupitelstvo města schvaluje založení právnických osob – společenství vlastníků jednotek pro bytové domy
čp. 455, 456, 457, 458, 492 a 648 v Rožmitále pod Třemšínem,
ul. Na Tržišti poté, kdy budou schválena jednotlivá prohlášení
vlastníka budov. Zastupitelstvo města schvaluje stanovy těchto společenství vlastníků jednotek a členství Města Rožmitál
pod Třemšínem v těchto SVJ.

Třemšínské listy - srpen 2020

15

Rodinné centrum Třemšínek
Rodinné centrum Třemšínek je během letních prázdnin uzavřeno, ale od září se na vás zase těšíme. Během prázdnin pro
vás máme připravenou Tušílkovu stezku. Sraz bude 5. 8.
2020 od 10:00 v Tušovicích. Znáte příběh skřítka Tušílka? Je
to čipera, kamarád a ochránce lesa. Vydejte se za ním a poznejte jeho příběh. Čeká na vás cca 2,5 km dlouhá procházka s 11 zastaveními, dvěma výhledy do krajiny a posezením
pod majestátními douglaskami. Seznamte se s ním společně s
námi na stezce plné poznání a zábavy. Stezka je určena pouze
pro pěší, zvládnete ji však i s kočárkem.
RC Třemšínek ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Rožmitál pod Třemšínem pořádá ve dnech 17. – 19.
9. 2020 Burzu oblečení a vybavení v přízemí Společenského
centra v Rožmitále pod Třemšínem. Přesné časy burzy budou
upřesněny v dalším čísle a na plakátech. Prodávejte věci, které nejsou zničené a mohou ještě posloužit dalším. Oblečení
pro děti a dospělé, hračky, kočárky, sedačky a jiné. Věci noste
čisté! Vyhrazujeme si právo výběru. Nutné bude opět vyplnit
formulář pro prodejce a přinést s sebou na burzu. Všechny
informace jsou k dispozici v Městském kulturním středisku
na Náměstí 6 nebo přímo v RC Třemšínek po předchozí domluvě.
Navštívit můžete naše webové stránky https://rodinnecentrum-tremsinek.webnode.cz/ nebo náš Facebook. Zaslat
zprávu můžete na náš email: tremsinek@gmail.com.
Petra

Změna odjezdových stanovišť
na autobusovém nádraží

Změna odjezdových stanovišť - Autobusové
nádraží Rožmitál p. Třemš.

Od 1. srpna 2020 dochází ke změně odjezdových stanovišť na
autobusovém od
nádraží
v Rožmitále
1. srpna
2020pod Třemšínem. Přehlednou informaci najdete v následující tabulce.

stanoviště
2

linka
výstup
směr Věšín, Starý Rožmitál

3

směr Plzeň, Míšov

D 31, D 34
423
440555

5, 6, 7, 8
9

parkování autobusů
směr Příbram

D 31
440555

10

11

směr Třebsko - Příbram

D 23

směr Březnice - Pňovice

D 28

směr Nepomuk

D 34

směr Březnice - Vševily

D 34

Hvožďany, Hutě

D 32

Kasejovice

D 31

Možnost objednání oblečení
s potiskem Rybáři Rožmitál
Členové ČRS MO Rožmitál p. Tř., ale i všichni občané, podporovatelé a příznivci rybářů mají možnost objednat si rybářské oblečení. Je možnost objednávky pánských, dámských i
dětských zelených triček a mikin s potiskem Rybáři Rožmitál.
Objednávky se přijímají na čísle 774 730 904 nebo v prodejně
Svět Krmiv v Jungmannově ulici do 20. srpna.
(ah)

Sportovní odpoledne ve Strýčkovech
V sobotu 4. července se ve Strýčkovech uskutečnilo sportovní
odpoledne. Děti i dospělí si zahráli společně míčové hry. Počasí přálo, a tak bylo pro osvěžení připraveno malé občerstvení
v podobě točené malinovky. V pozdním odpoledni se přítomní
i nově příchozí sešli u kulturního domu, kde jsme společně
opékali špekáčky. Sportovci pokračovali zápolením ve stolním
tenise. Celkově se akce vydařila a již nyní pracujeme na přípravách další. Děkujeme všem za účast.
Martin Šlambor
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Oslavy 90 let národní házené budou ve Starém Rožmitále 5. září
Historie národní (do roku 1971 české)
házené ve Starém Rožmitále má počátek
v roce 1930. Tehdy parta mladých nadšenců požádala obecní úřad o přidělení
pastviny pod splavem mezi dvěma úvozy, kde si zřídila hřiště, jež je v těchto
místech doposud. Staroměstští házenkáři ještě tentýž rok začali hrát přebor
Strakonicka, po třech letech postoupili
do plzeňského krajského přeboru a ve
vyšších soutěžích vydrželi až do války.
Házené propadla celá obec a kromě tělesných cvičení byla hlavním sportem
místní dělnické tělovýchovné jednoty.
Za války se hrávaly především hojně
navštěvované turnaje, neboť házená,
jako ryze český sport, symbolizovala tichý vzdor vůči německým okupantům.
Dva hráči – dvaadvacetiletý Petr Čejka a
šestatřicetiletý Karel Chloupek však nacistické represe zaplatili životem.
Po roce 1945 hřiště osiřelo a zájem o
házenou se začal zvyšovat až za podpory výrobního družstva Kovostar v roce
1954. Ovšem takové úspěchy jako před
válkou už Starý Rožmitál nezažil a v roce
1963 národní házená v obci definitivně
skončila.
Vzpomínky na napínavá sportovní
klání však nezapadly. Bývalí hráči tak
dlouho poňoukali mládež, až si v červnu
1975 založila oddíl národní házené pod
hlavičkou Socialistického svazu mládeže
(SSM). O pár let později, už jako Spartak
Rožmitál, byli muži obávanými soupeři
v okresním a později krajském přeboru.
Soutěže začaly hrát i dorostenky, béčko
mužů i děti. Na dresy a míče si hráči vydělávali plesy a zábavami, spolu s hasiči
brigádami na polích a stavbách a také
sběrem starého železa.
Velkého úspěchu dosáhla házená v
polovině 90. let, kdy měl oddíl přes sto
členů a starší žákyně získaly stříbrné
medaile na mistrovství České republiky.
Další roky už to však tak veselé nebylo. Dospělí sice hráli krajský přebor, ale
děti nejevily o sport zájem.

Rekonstrukce hřiště v roce 2015 a
nový bezpečný povrch však přispěly k
tomu, že Spartak je už čtvrtou sezónu v
II. lize a dětí hraje v několika družstvech
přes sedmdesát! Doplněním dalších
sportovišť se z areálu ve Starém Rožmitále stala meka sportovců. Ke stovce
házenkářů se řadí na třicet volejbalistů
a na dvacet nohejbalistů. Skejtařů se
nelze ani dopočítat. A to ještě vedle na
plácku cvičívá téměř dvacítka mladých
hasičů.
Lze tedy téměř s jistotou předpokládat, že oslavy 90 let národní házené v
sobotu 5. září budou hojně navštívené.
Jsou na ně zváni i rodáci a všichni, kteří
propadli kouzlu tohoto sportu. Zahájení
se uskuteční včetně křtu stále utajované
knihy v půl druhé, pak bude následovat
utkání mládeže a od tří druholigový zápas mužů. Už od 10 hodin ale budou k
vidění další tři mistrovské duely žákyň
a žáků. Od 16. hodiny se pak budou
všichni už jen veselit a vzpomínat na
devadesátiletou historii národní házené.
PhDr. Jindřich Jirásek

Házená - mladší žáci

Házená - starší přípravka

Mužstvo SSM Starý Rožmitál v roce 1975, první po dvanáctileté pauze.

Házená - starší přípravka

Házená - trénink starší žákyně
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Od cest z Blatné na konec světa uplynulo 15 a 555 let
Velký prázdninový rozhovor s cestovatelem a cyklistou Františkem Šestákem
Na nábřeží v kavárně u zámku v Blatné
jsem se sešel s Františkem Šestákem.
Cestovatelem, cyklistou, autorem několika cestopisů, který dle vzoru svých
předchůdců z r. 1465 uskutečnil před
patnácti lety s kamarádem Františkem
Hejtmánkem cestu z Blatné až na konec
světa. Při této příležitosti jsme se společně dohodli připomenout tento neuvěřitelný počin a odvahu obou výprav.
Kdy se poprvé zrodila myšlenka jet
až na konec světa podle vzoru Lva z
Rožmitálu a pána na Blatné?
Prvně jsem vůbec nemyslel, že pojedeme přímo tuhle cestu. Původně jsem se
chtěl podívat na jih Evropy, do Francie
nebo do Španělska. Chtěl jsem také poznat atmosféru Svatojakubské poutní
cesty, kterou Rada Evropy vyhlásila jako
Evropskou kulturní trasu. Hledal jsem
informace v různých zdrojích. Potom mi
to najednou sepnulo. Na základní škole jsme měli za povinnou četbu knihu
Aloise Jiráska s názvem „Z Čech až na
konec světa.“ Popisuje cestu poselstva
krále Jiřího z Poděbrad, které vedl Lev
z Rožmitálu. Knihu jsem znova přečetl
a říkám si: „To je nádhera. To bychom
mohli zvládnout! Vlastně i oni jeli také
po svatojakubské cestě ke hrobu sv. Jakuba do Santiaga de Compostela až na
mys Finisterre, v té době považovaný za
konec světa.“ Navíc by to splnilo plán
poznat země, které jsme poznat chtěli.
Byl to náš tajný, soukromý plán.
Město Rožmitál pod Třemšínem vytvořilo k 540. výročí poselstva kalendář na
r. 2005 s přehlednou mapou. V Blatné
nic. To mne ještě víc povzbudilo. Nechtěl jsem v tomto výročí nechat Blatnou mimo dění. A bylo to venku. Jsem
Blateňák a Blatná šla do toho okamžitě
s námi. Vždyť pan Lev z Rožmitálu vyjížděl v roce 1465 právě od zámku z Blatné.
Viděl jsem i další spojitosti naší cesty s
mírovým posláním poselstva. Evropa
si v r. 2005 připomínala 60. výročí od
konce 2. světové války. Už tehdy šířili v
zemích západní Evropy myšlenku o společné, sjednocené Evropě. Česká republika byla rok členem Evropské unie.
Jak probíhalo plánování cesty? Museli jste se nějak více připravovat?
Příprava spočívala v důkladném zpracování itineráře, technickém a expedičním vybavení.
Finanční náklady jsme jako pracující důchodci kryli převážně z vlastních
úspor. Cyklistiku oba provozujeme celý
život, takže zvláštní trénování nebylo
třeba. Našel jsem si skvělého partnera
na cestu, Františka Hejtmánka z Tažovic. Někdy si říkám, že si snad ani takového nezasloužím. Měl jsem na starosti
organizaci, trasu, ubytování atd. František je především zdatný cykloturista

František Šesták a František Hejtmánek na mysu Finisterre.
se zkušenostmi z delších tras. Zajišťoval
technickou stránku, opravy a nákupy.
Sháněli jste nějaký sponzoring nebo
se vám hlásili dárci hned z počátku?
Finanční pomoc poskytlo město Blatná,
Rožmitál p. Tř., Sedlice a obec Volenice.
Blatné jsme slíbili, že navštívíme partnerská města v Německu, Francii a ve
Švýcarsku. Rožmitálským, že přijedeme
na Den s královnou Johankou. Jako
neznámí cestovatelé jsme oslovili několik firem. Když zjistily, kolik je nám let,
slušně odmítly. Zřejmě si řekly: „Pošetilí
staříci, to budou jen vyhozené peníze.“
Nebo neodpověděly vůbec. Zvýhodněné
ceny jsme měli jen při nákupu kol, brašen a funkčního prádla.
Lev z Rožmitálu a pán na Blatné
urazil svou cestu asi za 459 dnů. Jak
dlouho to trvalo vám?
Itinerář jsem začal sestavovat asi půl
roku předem. Ten jsem musel nakonec
změnit, abychom splnili dané sliby. Ale
zpět k otázce. Cesta trvala 68 dnů. Poctivě jsme odšlapali 6.087 km. Uvažovali jsme s průměrem cca 100 km denně.
Někdy to bylo víc, někdy naopak méně.
Podle počasí, náročnosti terénu, zajímavostí na cestě atd.
Když zavřete oči a představíte si
nejkrásnější a významné zážitky z
vaší cesty, kde to bylo?
Sama cesta už byla jeden velký zážitek. Zajímavých míst bylo hodně. Už odjezd z Blatné a z Rožmitálu. A po návratu neskutečná euforie v obou městech.
Přijetí v partnerských městech, připomenutí hrůz války v Normandii, nebo
letecká základna Folkenstone v Anglii,
kde stále zviditelňují hrdinství našich
letců ve službách R.A.F.
Těžko vybírat. V Lurdech jsme dostali
velkou vnitřní posilu. Když vidíte, kolik
postižených lidi se zde s vírou v uzdravení léčí, přehodnotíte žebříček hodnot.
Právě tam jsme si uvědomili, jaký dar
máme v našem zdraví. Nebo vjezd do
Santiaga de Compostela Branou Evropy. Na ní jsou zaznamenáni významní
státníci, církevní hodnostáři, kteří tudy
v historii prošli. Pro nás významný záznam, že v roce 1466 tudy projelo poselstvo krále Jiřího z Poděbrad.

Velmi silným zážitkem bylo, když před
slavnostní mši v přeplněné katedrále sv.
Jakuba v Santiagu čtou seznam poutníků, kteří pouť dokončili předcházející
den. Když mezi poutníky z 32 zemí celého světa slyšíte: „Dva poutníci z České
republiky“, tak to nám vyhrkly slzy. Na
mysu Finisterre jsme oslavili 63. narozeniny Františka Hejtmánka. Vzpomínali
jsme na domov i na naše předchůdce,
kteří ještě nevěděli, kde moře končí a co
je za ním. My jsme si tam teprve uvědomili, že jsme první, kteří sem po více než
půl století v jejich stopách dorazili.
Nezmínil jste vaše pocity a dojmy
při odjezdu a po šťastném návratu.
Odpovím velice rád. Z Blatné jsme odjížděli symbolicky od zámku. Rozloučit
se přišla majitelka zámku, paní Jana
Germenis - Hildprandtová, starosta Ing.
Mikeš a místostarosta J. Hospergr a
mnoho přátel. Od starosty jsme převzali
pamětní listiny s pečetí pro partnerská
města. V Rožmitále pod Třemšínem nás
na radnici slavnostně přijal pan starosta Ing. Vondrášek. Převzali jsme krásný,
v několika jazycích vypracovaný průvodní List královny Johanky. V tu chvíli
jsme netušili, jak nám ohromně pomůže
přiblížit význam cesty ve všech navštívených zemích. Před odjezdem zazpívaly
děti písničku. Nacvičila ji a text k ní napsala paní učitelka Hocková s přáním,
abychom se šťastně do Rožmitálu vrátili. Poslední zastávku jsme ještě měli na
hřbitově ve Starém Rožmitále u hrobu
J. J. Ryby.
Když jste se dostali na Finisterre,
konec světa, začali jste se těšit zpátky domů?
Když jsme jeli tam, povzbuzovala nás
vidina cíle, přátelské kontakty s úplně
neznámými lidmi a jejich nezištná pomoc, mnoho SMS z domova a z obou
měst. Cesta zpět byla dlouhá. Moc a
netrpělivě jsme se těšili domů. Nepřálo
nám vůbec počasí. Ve Francii byl pět
dní strašný protivítr. Dokonce jsme si
tehdy mysleli, že to snad vzdáme.
Jaký byl tedy návrat domů a do
obou měst?
Velkolepý, neskutečný. Už v Bezdružicích čekala manželka s dcerou. Do Plzně jsme přijeli proti rozpisu o dva dny
dříve. Na náměstí přišlo příbuzenstvo
a náhodní diváci. Už jako na opravdové cestovatele čekali rozhlasoví reportéři a novináři. Jedinečným kulturním
zážitkem další den v Plzni byla opera
Bohuslava Martinů „Hry o Marii“ v divadle J. K. Tyla. Toto překvapení pro nás
přichystala dcera Marcela, dlouholetá
korepetitorka této opery. Pozn: shodou
okolností v současné době vyučuje klavír ve zdejší ZUŠ J. J. Ryby.
Pokračování na straně 18
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Od cest z Blatné na konec světa
uplynulo 15 a 555 let

Odjezd od rožmitálské radnice 18. dubna 2005.
Pokračování ze strany 17
Stále vzpomínáme na přivítání v Rožmitále pod Třemšínem, vlastně na celý
Den s královnou Johankou v dokonalé
režii paní Marie Kabátníkové a Hanky Křepelkové, na dětský sbor s uvítací písničkou, na nečekané pasování do
rytířského stavu královnou Johankou
atd. Vážíme si toho, že pan starosta Ing.
Vondrášek a pracovníci Podbrdského
muzea nás od té doby pravidelně zvou
nejen na Dny s královnou, ale i na další
kulturní a společenské akce. Určitě musí
existovat nějaké skryté pouto mezi námi
a Rožmitálem. Představte si, že právě v
době, kdy děláme tento rozhovor, jsme
oba obdrželi pozvánku na Oslavu 10 let
Podbrdského muzea. Rádi přijedeme a
těšíme se!
… a příjezd do Blatné?
Blatná už byl vysněný, opravdový cíl
cesty. Z Rožmitálu s námi jeli největší
kamarádi z Blatné Jan Kára a Luboš
Hajna. V Bělčicích se přidali další. Z
Bělčic až před bránu liduprázdného
letního stadionu jsme jeli dokonce v
doprovodu vozidla městské policie. U
brány nás přivítal místostarosta Josef
Hospergr. Požádal nás, abychom objeli
jeden okruh po atletické dráze. “Proč,
nikdo tady není? No když si to přeješ…“
Asi v polovině okruhu se z reproduktorů
náhle ozvala hudba a známý hlas starosty Ing. Mikeše: „Vítejte Františkové!“
Hned po něm radostné výkřiky a mávání lidí, vybíhajících z útrob tribuny. Po
počátečním zklamání byly poslední metry k tribuně už jen nepopsatelná radost
a pocity stěstí.
Po návratu jsme převzali
ˇ
Čestné uznání od Ministerstva kultury,
že jsme ujeli cestu až na konec světa po
stopách mírového poselstva Jiřího z Poděbrad a připomínali tak velkou snahu
českého národa sjednotit Evropu již v
15. století.
Takže ˇsťastný začátek i konec jíz-

Snímky: archiv cestovatelů

dy. Neupadla jízda časem v zapomenutí?
Určitě ne. Přicházely první a stále ještě přicházejí pozvánky na přednášky a
besedy. Nejdříve v blízkém i vzdálenějším okolí, posléze z měst a obcí z celé
republiky. Napsal a vydal jsem knihu „Z
Čech až na konec světa – Svatojakubskou cestou na mys Finisterre.“ Její obě
vydání jsou vyprodána. O cestě jsem hovořil ve vysílání několika regionálních i v
celoplošném vysílání Českého rozhlasu
(např. s J. Rosákem na ČRo2). Nejvíc
mne těší, že jsou to příležitosti ke zviditelňování našeho kraje a obou měst.
Vzpomenete si po zdárném návratu na nějakou humornou historku z
cesty?
Bylo jich hodně, někdy i choulostivější, které ale v daném okamžiku zrovna
humorně nevypadaly. Takže otázku nechám bez konkrétní odpovědi.
Jaké další cesty plánujete ještě
uskutečnit? Vrátil byste se znovu na
Finisterre?
Na kole určitě ne, jako pěší poutník
ano. I to se mi splnilo. Když jsem viděl
z kola ty pěší poutníky, docela jsem jim
záviděl, protože delší chůzi jsem nezvládal. Po výměně kyčle jsem se rozchodil
a v r. 2013 už jako opravdový poutník
jsem prošel španělskou a v r. 2015 portugalskou poutní cestu (350 a 250 km).
Nesplnilo se mi jediné. Putovat alespoň
jednou s někým z rodiny.
Další cestovatelské plány nemám.
Cizina mne už neláká. Léta přibývají a
poznal jsem toho na cestách víc, než
jsem si kdy představoval. Doma v České republice, máme tolik krásných míst,
která k poznávání přímo vybízejí. Nemusíme chodit ani daleko. Třeba Brdy nebo
Šumava.
Rozhovor vedl a zpracoval
Petr Chlebec, historik a dokumentátor,
Městské muzeum Blatná

Putování za mlýny
pod Třemšínem

Chcete-li se více dozvědět o tom, jaké
mlýny klapaly od Třemšína po Blatnou
a projít se i zdejšími vesničkami, jistě
vás zaujme nová kniha autorky Jaroslavy Pixové, která se mlynářskou tématikou zabývá již mnoho let a na svém
kontě má minimálně osm knih o historii
a osudech mlýnů na Blanici, Otavě, Zlatém potoce, ale i jiných tocích. Tentokrát se vydala do kraje pod Třemšínem
a popisuje historii mlýnů od nejstarších
dob až po současnost nejen na Závišínském, ale i Hvožďanském a Vacíkovském potoce.
Klapáčů tu nebylo zrovna málo, rovných čtrnáct včetně blatenského Scheinherrova u rybníka Pustý. Ocitnete
se ve vacíkovském Siminově mlýně, u
Sadílků v Roželově, v Zíbově mlýně ve
Hvožďanech, ve třech původně Kůrkovských mlýnech v Jamkách, dalším v Tisově a Újezdci. A to jsme již u Závišína,
kde klapaly také tři: v Hutích, Alšův a
tzv. Lopatárna. Pak už je to jen skok do
Bezdědovic, Hodáně a Blatné. A když
už jsme se dostali do města protkaného bohatou historií, kde dlouhá léta voněly růže, byla by škoda ho tak rychle
opustit. Takže kniha nás zavede i do
mlýna Ježkova, Červeného, Podškolského, Jeklíku a i dvou klapáčů na Lapači,
které patřily k Blatné.
Kniha nazvaná Mlýny na Závišínském
potoce s jeho přítoky a v Blatné představuje nejen mlýny, ale i vesničky, kterými potoky protékají, jejich historii a
zajímavosti. Jak zde život plynul, vám
přiblíží množství dobových i současných
fotografií, ale i barevná obrazová příloha. Autorka čerpala nejen z archivních
dokumentů, ale připojila i vzpomínky
pamětníků.
První představení knihy se uskuteční ve
Hvožďanech 5. září od 13:30 u příležitosti slavnosti otevření nově zrekonstruovaného špýcharu nazvané Den na špejcharu. Další bude v zasedačce Městského
úřadu v Bělčicích 11. září od 18 hodin. A
do třetice v Komunitním centru v Blatné
15. září v 17 hodin. Kniha je v prodeji i v
knihkupectví v Blatné, Příbrami a Rožmitálu pod Třemšínem. Poděkování patří obcím Hvožďany, Bělčice, ZD Bělčice
a Svazku obcí Blatenska, kteří knihu
podpořily.
Jaroslava Pixová
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Hvožďany
Hliník se neodstěhoval,
třídíme a sbíráme dál

Černé popelnice na drobné kovy včetně hliníku budou od 1. 8.
2020 na těchto místech, vždy u „hnízd“ - kontejnerů na sklo:
Hvožďany - u bytovky, ve dvoře u kontejneru na železo, Leletice - u KD, ve Vacíkově na návsi, v Roželově - Mýtech u kurtů.
Po domluvě se základní školou mohou i nadále děti sbírat a
odevzdávat hliník ve škole, který pak bude odvezen svozovou
firmou v rámci systému odpadového hospodářství obce Hvožďany. Do označených popelnic můžete odložit hliníkové obaly,
drobné kovové předměty, plechovky atd.
Zároveň drobný elektroodpad lze odevzdat do nádoby na OÚ
Hvožďany. Děkujeme, že třídíte.
Markéta Balková
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Řekli si své „ano“
V sobotu 20. 6. 2020 byli oddáni
u Vacíkovského zámečku snoubenci
slečna Anna Sažněva, Šestajovice
a pan Ladislav Horký, Dobročovice

V sobotu 18. 7. 2020 byli oddáni na zahradě
v „Rybníčkách“ ve Hvožďanech
slečna Lucie Kolářová a pan Pavel Hanuš, oba z Prahy.
Srdečně blahopřejeme!

Obec Hvožďany nabízí k pronájmu
pohostinství na návsi ve Hvožďanech
•
•
•
•
•

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

Foto: archiv snoubenců

Vzpomínky na Josefa Kabáta

Různé zprávy z Hvožďanska

• Obecní knihovna ve Hvožďanech je o prázdninách z
provozních důvodů uzavřena.
• Odečet vody – ke konci června a počátkem července
proběhl v obcích Hvožďany, Leletice, Roželov a Vacíkov
odečet vody z vodoměrů. Platby za vodné a stočné lze provést hotovostní nebo bezhotovostní úhradou na základě
vystavené faktury.
• Provoz obecního úřadu bude do 31. 8. 2020 upraven
následovně: pondělí 7:00 – 11:30, 12:00-17:00, úterý – zavřeno pro veřejnost, středa 7:00 -11:30, 12:00 – 17:00,
čtvrtek 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:30, pátek – zavřeno pro
veřejnost
• Plasty k recyklaci (v barevných pytlích) lze průběžně
ukládat na sběrné místo ve Hvožďanech ve dvoře. Prosíme,
udržujte pořádek, prostor je monitorován.
• Autobusové spojení do Roželova po dobu uzavírky silnice II/191 – byly zachovány všechny spoje kromě ranního
a večerního spoje Kasejovice – Praha a zpět. Po zprůjezdnění úseku Mýta mostek – hranice Plzeňského kraje od
1. 9. 2020 by měly být navráceny autobusové spoje v plném rozsahu.

Dovolte, abychom věnovali tichou vzpomínku Pepovi Kabátovi, který zemřel 20. června
2020. Byl dlouholetým členem Spolku Beneše z Blíživy a poslední léta jeho skvělým
rychtářem. Zúčastnil se každé akce, která
se konala na Hvožďansku a spolupracoval
s obcí na přípravách veřejného dění. Budeme vzpomínat a pokračovat v jeho šlépějích. Nikdy nezapomeneme.
členové Spolku Beneše z Blíživy
Dne 20. června 2020 nás po vleklých zdravotních problémech navždy opustil náš dlouholetý člen SDH a kamarád, pan Josef Kabát. Členem sboru byl od roku 1978.
Řadu let cvičil s družstvem v požárních soutěžích. Později
se stal členem výboru, kde setrval až do letošního roku.
V letech 2000 – 2015 zastával funkci pokladníka sboru.
Stejnou funkci plnil také až do letošního roku v 10. okrsku Hvožďany. Za svou dlouholetou práci získal řadu čestných uznání a medaile Za příkladnou práci a Za zásluhy.
Za celý sbor bych chtěl pozůstalým vyjádřit upřímnou a
hlubokou soustrast.
Jiří Tůma, starosta SDH
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
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04/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Martin Fous, Mgr. Ivana Juračková a Milan Jaroš a ověřovatele zápisu: Petra Kmůchová a Bc. Petr Lavička,
zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
04/2020/02 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2020, které je přílohou tohoto Usnesení.
04/2020/03 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2019 vč. zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se závěrem: bez
výhrad.
04/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření obce firmou Audit obce, s.r.o.,
Příbram za rok 2020.
04/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce k 31. 12. 2019, která je přílohou tohoto Usnesení vč.
protokolu o schvalování účetní závěrky.
04/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje přesun projektu
„Hvožďany - obnova Pacholeckého rybníka“ z programu 129
293 z Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ do programu 129 393 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt
dle podmínek dotace.
04/2020/07 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0632917159 s Českou spořitelnou, a.s. a zmocňuje starostku obce podpisem úvěrové
smlouvy.
04/2020/08 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k
provedení rozpočtového opatření v souvislosti se schváleným
úvěrem č. 0632917159.
04/2020/09 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy
o kontokorentním úvěru č. 3527211369/20 s Českou spořitelnou, a. s. a zmocňuje starostku obce podpisem úvěrové
smlouvy.
04/2020/10 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace
z DT 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací z
MMR na projekt „Hvožďany – oprava místní komunikace ke
hřbitovu“ a závazek finanční spoluúčasti na realizaci stavby
dle podmínek dotace.
04/2020/11 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z DT
117D8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
z MMR na projekt “Hvožďany – hřbitov“ a závazek finanční
spoluúčasti na realizaci stavby dle podmínek dotace.
04/2020/12 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z
DT 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku z MMR na projekt “Hvožďany – streetworkoutové hřiště pro veřejnost“ a závazek finanční spoluúčasti na realizaci stavby dle podmínek dotace.
04/2020/13 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrových řízení na projekty z dotačních titulů MMR uvedených v
usnesení 04/2020/10, 04/2020/11, 04/2020/12 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 MI-

NOS CB s.r.o., České Budějovice.
04/2020/14 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k
SoD s firmou Stafis – KT, Pačejov na stavbu: „Obnova špejcharu ve Hvožďanech“.
04/2020/15 Zastupitelstvo obce stanovuje výši vodného na
správním území obce Hvožďany na zúčtovací období 7/2020–
6/2021: Hvožďany, Leletice, Roželov, Mýta, Vacíkov: 40 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.
04/2020/16 Zastupitelstvo obce stanovuje výši stočného na
správním území obce Hvožďany na zúčtovací období 7/2020 –
6/2021 ve výši 30 Kč/m3. Cena je stanovena vč. DPH.
04/2020/17 Zastupitelstvo obce stanovuje směrné číslo ve
výši 35m3/osoba/rok na správním území obce Hvožďany za
zúčtovací období 7/2020 – 6/2021 a cenu vodného pro Vacíkov: 1400 Kč/trvale žijící osoba/rok, 2500 Kč/rekreační objekt/rok.
04/2020/18 Zastupitelstvo obce odkládá prodej části pozemků p. č. 1126/1 a p. č. 1126/3 a p. č. 1126/4, vše v k. ú.
Leletice, cca 80 m2.
04/2020/19 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části lesního pozemku p. č. 881/1 o výměře 3269 m2 v k. ú.
Leletice.
04/2020/20 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
pozemku p. č. 284/2, k. ú. Pozdyně o výměře 400 m2 panu V.
P. Podmínky pronájmu - nájemné 1 Kč/rok, doba nájmu do
30. 6. 2025.
04/2020/21 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt č. 6 ve Hvožďanech čp. 6 na dobu určitou do
31. 8. 2021, dle podmínek usnesení č. 03/2019/18.
04/2020/22 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt č. 2 ve Hvožďanech čp. 6 do 30. 6. 2021 dle
podmínek usnesení č. 03/2019/18.
04/2020/23 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvu na obecní byt č. 1 ve Hvožďanech čp. 6 do 30. 6. 2021, dle
podmínek usnesení č. 03/2019/18.
04/2020/24 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části obecního pozemku p. č. 460/7 v k. ú. Vacíkov o výměře
14 m2, podmínky pronájmu: doba nájmu do 31. 12. 2025,
min. nájemné 20 Kč/m2.
04/2020/25 Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí informaci o žádosti Ing. P. T. a způsobu
financování změny č. 1 ÚP
b) dává podnět k pořízení změny č. 1 ÚP podle § 55 a, b a c
stavebního zákona, tedy zkráceným postupem pořizování
c) určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6, odst. 5, písmene f) stavebního zákona, ve vazbě na § 55a, b a c - pana
místostarostu Ing. Michala Zdeňka
d) na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pověřuje
pořizováním změny č. 1 územního plánu pana Ing. Miroslava
Sládka - IČ 123 27 166
e) ukládá pořizovateli předat obsah Zadání zpracovateli - Projektovému ateliéru AD Daněk s.r.o. - IČ 251 94 771 pro zpracování návrhu změny územního plánu do 31. 7. 2020.
04/2020/26 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene a služebnosti č. IP-12-6016045/1, Hvožďany, kNN + SS100 pro parc. 125/28 (dotčený pozemek p. č.
126/5) mezi obcí Hvožďany a ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

Pozvánky na kulturní akce

Jubilanti v srpnu

ze dne 30. 6. 2020, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ ve Hvožďanech od 17.00 hodin

1. 8. - Anča Band, pohostinství Vagon, 20:00 hodin
15. 8. - Pouť ve Vacíkově, Mše Svatá, kaplička Vacíkov,
14.00 hodin
15. 8. - Taneční pouťová zábava, Vacíkov, pořadatel SDH
Vacíkov, hraje Přescent 20:30 hodin
22. 8. - EGES, pohostinství Vagon, 20:00 hodin

50
55
70
84
84

let
let
let
let
let

Miluše Podzimková
Alena Křížová
Pavel Tuháček
Josef Drábek
František Stoklasa

Hvožďany
Planiny
Hvožďany
Leletice
Roželov

Srdečně blahopřejeme!
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Turnaje Herold Cup Vacíkov
a Vacíkovská Prča Holínka
Dne 18. července jsme se sešli na hřišti u koupaliště, abychom již podeváté změřili své síly v nohejbalovém turnaji trojic. Letos byla menší účast týmů. Oproti předešlým rokům
nás soutěžilo sedm. I přesto byla úroveň turnaje skvělá a
velmi vyrovnaná. Počasí nám přálo a možná i proto jsme si
pěkně zahráli. První místo obsadil tým našich mladých hráčů
Rezerva Vacíkov, na druhém místě skončil domácí Roukal Vacíkov a třetí byl tým Počáply. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim sponzorům, kterými jsou pivovar Herold Březnice
a Obec Hvožďany.
Týden před Herold Cupem jsme vzhledem ke koronavirové
situaci neuskutečnili fotbalový turnaj v malé kopané, který
se měl konat v sobotu 11. července. To znamená, že dvacátý
ročník byl přeložen na příští rok. I tak jsme nezaháleli a jako
náhradní program nás napadlo, zahrát si nohejbal tak trochu
netradičně, v holínkách. Turnaj, kde bylo osm týmů, jsme nazvali Vacíkovská Prča Holínka. Obuv byla zvolena velice dobře, neboť nám od samého rána pršelo. I přes nepřízeň počasí,
které se odpoledne umoudřilo a vysvitlo i sluníčko, se turnaj
povedl a všem se líbil.
Martin Fous
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DEN NA ŠPEJCHARU
ve Hvožďanech
spojený se slavnostním otevřením Špejcharu po obnově

sobota 5. září 2020
Bohatý program pro celou rodinu
10:00 – 17:00 • prohlídka obnovených prostor
hvožďanského Špejcharu
11:00 • slavnostní otevření Špejcharu,
		
vystoupení hostů, komentovaná
		
prohlídka Špejcharu
10.00 – 16.00 • farmářský a řemeslný trh – prodej
		
potravin, pochutin, zeleniny, květin,
		
kávy z regionu, prodej občerstvení,
		
ukázky řemesel
• propagace projektů MAS Podbrdsko
• putovní výstava Má vlast cestami
		
proměn
• dobové soutěže pro děti – lukostřelba,
		
ražba mincí, rýžování zlata
• prezentace zemědělské techniky
• degustace vín
• lodičky, …
10:00 a 14:00 • loutkové divadlo – pohádka o Pejskovi
		
a kočičce – divadlo Říše loutek, Praha
13:30 • křest knihy Jaroslavy Pixové „Mlýny
		
na Závišínském potoce s jeho přítoky
		
a v Blatné“
16:00 • hudební odpoledne, hraje skupina
Maraton

Věšín
ZŠ a MŠ Hvožďany
Plánované akce

Nábor mladých fotbalistů
do TJ Sparta Věšín

pondělí: 8.00 – 12.00

TJ Sparta Věšín z. s. - oddíl fotbalu pořádá nábor nových mladých fotbalových nadějí - ročník 2016-2014 (4-6 let) a 2013 a
starších sedmi a více let. Nábor do obou
kategorií proběhne 8. září 2020 v 16 hodin
na stadionu ve Věšíně pod vedením pánů
Pedála a Knížka.
Další informace případně poskytnou pan Pedál na telefonním čísle 606 434 283 nebo pan Knížek na telefonním čísle
608 957 800.
(red)

Všechny důležité informace a dokumenty naleznete na
www.zsmshvozdany.cz

Věšínská pouť 1. a 2. srpna 2020

3. – 7. 8. Třetí turnus příměstského tábora – divadelní
25. – 31. 8. Přípravný týden na nový školní rok
1. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku
před budovou základní školy - 8:00		

Provoz školky
27. 7. – 7. 8. 2020, od 6.30 do 16.30

Úřední hodiny o hlavních prázdninách

Kaple sv. Františka Serafínského

Nabízíme volná místa
v Mateřské škole Hvožďany
Nabízíme volnou kapacitu v naší mateřské škole
pro školní rok 2020/2021.
Veškeré informace naleznete na stránkách školy.
Bližší informace podá ředitelka školy na telefonních
číslech 318 696 218 nebo 607 789 459.

sobota 1. srpna 15:00 Mše svatá
Hřiště TJ Sparta Věšín
sobota 1. srpna
16:00 Fotbalový zápas Sparta Věšín – FC Chýně
20:30 Pouťová taneční zábava – hraje skupina Forte,
vstupné 120,- Kč.
neděle 2. srpna
16:00 1. FC Fidlovačka (svobodní) - AC Důchodci (ženatí)
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ZŠ a MŠ Věšín

Hudčice
Oprava horní cesty do Slavětína

Poslední dny školního roku si školáci užili. Snímek je z
jejich turistické vycházky.

V nedávné době proběhla částečná oprava horní
cesty do Slavětína. Aby
nedocházelo k ulamování
krajnic, byly problémové zatáčky rozšířeny tak,
aby se na tuto komunikaci vešla i větší technika. Zastupitelstvo obce
dále rozhodlo přistoupit
k opravě asfaltového povrchu, která byla provedena tryskovou metodou
Turbo 6000. Povrch této
komunikace už jevil značné známky opotřebení a touto opravou se předešlo nemalé investici, která by v brzké budoucnosti byla nutná. Jelikož naše obec má v majetku poměrně rozsáhlou síť místních komunikací a jejich celkové rekonstrukce
jsou finančně hodně náročné, je nutné, pokud to stav komunikací dovolí, jim předcházet.
Ladislav Doležal

Komunikace Hudčice-Drahenice
Předškoláci se rozloučili 29. června s věšínskou mateřskou školou. Od září je už čekají školní povinnosti.

Po opakovaném podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
místní komunikace z Hudčic do Drahenic z Ministerstva pro
místní rozvoj jsme byli konečně úspěšní. Oprava proběhne v
úseku od č. p. 37 až na konec katastrálního území obce Hudčice. Dotace je poskytnuta ve výši 70 % a 30 % bude hrazeno
z vlastních finančních zdrojů. Dle informace, kterou mám,
byla úspěšná i obec Drahenice, která za stejných podmínek
naváže na opravu této komunikace ve svém katastru a silnice
bude v letošním roce opravená celá.
Ladislav Doležal

Oprava obecního úřadu v Hudčicích
Jak jste si mohli všimnout, stavební práce na budově obecního úřadu jsou v plném proudu. Probíhá výměna střešní krytiny, která byla již v havarijním stavu, s tím souvisí
i výměna okapů a plechových komponentů. Dále proběhne
zateplení a fasáda obvodového pláště budovy, oprava schodiště, kamenných zídek, chodníků. Veškeré stavební práce by měly být dokončeny do konce listopadu tohoto roku.
Ladislav Doležal
Ukončení školního roku se ve věšínské škole konalo 30.
června. Proběhlo i tradiční loučení s páťáky.

Zápas v malé kopané v Hudčicích

Červencový provoz věšínské mateřské školy si děti užívaly se zpěvem a tancem.
Snímky: archiv ZŠ a MŠ Věšín

Dne 4. 7. 2020 se v Hudčicích na místním hřišti odehrál zápas v malé kopané. Utkalo se družstvo Hudčic a tým Zdeňka
Muziky. Pro něj se jednalo o rozloučení s aktivní fotbalovou
činností. Utkání se v příjemném počasí odehrálo celé v přátelské a pohodové atmosféře a skončilo zaslouženou remízou
3:3.
Radim Tenora
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Běh na podporu olympijských
myšlenek se uskuteční v září
T-Mobile Olympijský běh se kvůli vládním omezením spojeným se šířením nemoci Covid-19 přesunul. Největší běžecká
akce, která se měla konat v polovině června také v Hudčicích,
se nově uskuteční ve středu 16. září 2020. “Máme radost,
že se nám povedlo domluvit se s pořadatelem běhu také v
Hudčicích. Přáli bychom si, aby Olympijský běh proběhl ve
stejném rozsahu jako každý rok, jen výjimečně o tři měsíce
později. Co se týče počtu běžců na jednotlivých závodech, tak
se v září přizpůsobíme aktuální situaci,” řekl generální sekretář ČOV Petr Graclík a upozornil na klíčové propojení sportu
se zdravím člověka. “Pohybová aktivita je v tomto období, kdy
je třeba kvůli viru posilovat přirozenou imunitu, velmi důležitá. Běh v přírodě je to nejmenší, co pro své zdraví můžeme
udělat.” Cílem běhu na podporu šíření olympijských hodnot
a myšlenek tak bude také motivace veřejnosti, aby se pohyb
stal přirozenou součástí životního stylu.
Všechny závody rozmístěné kromě Hudčic také na více než
osmdesáti místech po celém Česku budou mít jeden společný
cíl – jako jeden tým odstartovat najednou v 18 hodin, a to
přímo z éteru Českého rozhlasu Radiožurnálu. V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část
ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně
pro Českou olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč. T-Mobile
Olympijský běh se koná každý rok v rámci oslav Olympijského dne. Olympijské myšlenky prostřednictvím běhu ožívají již
přes třicet let a může u toho být každý, kdo má běžecké boty a
chuť vyrazit na připravené trasy. Registrace do všech závodů
probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150
Kč. Děti do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.
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Vševily
Prosba o pomoc a informace

Josef Pekárek v současné době sepisuje podrobnou historii
obce Vševily, která by měla vyjít jako kniha na jaře příštího
roku. Z toho důvodu se na všechny přátele obce i obyvatele
obrací s prosbou o pomoc a doplnění informací. Zejména jde o
fakta nehmotného charakteru: rodinné recepty, tradice, vzpomínky na zaniklé akce a místa, kroje, domy, osobnosti, historické materiály, fotografie, památníky, poznámky… Vlastně
jsou vítány všechny informace z každodenního života, aby zůstaly zachované a neztratily se. Autor bude rád, když se o tuhle výzvu podělíte i se svými známými. Cokoli najdete, anebo
si vzpomenete a objevíte, tak dejte vědět na josefpekarek11@
seznam.cz nebo přímo osobně. Domluvíme se, jak to zprostředkovat.
Josef Pekárek

Srpnová jubilea
70 let

Dana Sedláčková Lesní Chalupy
Srdečně blahopřejeme!

Snídaně v trávě na téma „zvídavost“
se uskuteční

v neděli 30. srpna od 9 hodin

v lesíku u pomníku padlých ze světové války

Koupě
Rekonstrukce elektrického vedení

Bezděkov p. Tř.
V sobotu 22. srpna se v
Bezděkově pod Třemšínem
uskuteční 2. ročník Běhu J.
J. Ryby. Závod je součástí
Brdského běžeckého poháru, kterého se zúčastňují stovky
běžců z celého kraje. Start závodu je v 10:30 a běží se vzdálenost devět kilometrů. Více info získáte na www.brdskypohar.
cz nebo na telefonním čísle 728 118 106. Za pořadatele srdečně zve Alexandr Pavlišen.

Pozvánka na koncert k výročí
založení skupiny The Metuzalém
Už vám hrajem 10 ro(c)ků

V sobotu 29. srpna 2020 se bude na louce u myslivecké
chaty konat koncert pod širým nebem u příležitosti 10. výročí založení hudební skupiny The Metuzalém z Bezděkova
pod Třemšínem. Začátek akce bude v 18 hodin, jako hosté vystoupí kapely Gentiana, Výčep a Andromeda (okres
Klatovy). Všichni jste srdečně zváni, občerstvení zajištěno,
vstup volný. Upozorňujeme na zvýšenou hladinu hluku ve
večerních hodinách – cca do 24 hodin a prosíme o toleranci
a pochopení.
Vilém Trčka

Společnost ČEZ, která je vlastníkem nadzemního elektrického
vedení v naší obci, plánuje jeho rekonstrukci, a to ve spodní
části obce. Kabely chce uložit do země. S touto rekonstrukcí
bude muset být provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení a podle nových norem zřejmě i navýšení počtu veřejných
světel.
Vše je zatím v počátku příprav projektů, všichni vlastníci
budou společností osloveni a bude se hledat řešení, jak k jednotlivým domům kabely povedou. Podle předběžného jednání
nemusí mít občané obavy z toho, že by si museli přípojky
platit.

Udržování pořádku u kontejnerů
V minulosti jsme se snažili navýšit počty kontejnerů na separovaný odpad, a tak se dá říci, že kontejnerů je v naší obci
dostatek. Problém je s udržováním pořádku kolem nich a s
jejich využíváním. Někteří z nás si hodně ulehčují práci, a
tak se stává, že i kolem poloprázdného kontejneru se povaluje odpad. Apelujeme na občany, aby se snažili nevytvářet u
kontejnerů nepořádek, který se snad nikomu nelíbí. Pokud
je některý kontejner plný, určitě se najde o kus dál jiný, do
kterého se odpad vejde.

Kůrovec pořád řádí i v našich lesích
Ani nám se nevyhnula kůrovcová kalamita, a tak i v našich
lesích s kůrovcem musíme bojovat. Přestože jsme požádali
o dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, ztráty z
prodeje dřeva jsou značné. Podle sdělení lesního hospodáře
je pro naše občany stále možnost odkoupení palivového dřeva.
Jaroslav Hudeček, starosta obce
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Vranovice
Informace pro občany

q Blíží se konečný termín pro podepsání smluv ohledně připojení na kanalizaci, vodovod a zaplacení poplatku. Smlouvy je třeba podepsat, odevzdat na úřadě a zaplatit do 31. 8.
2020. Bližší informace najdete v dalším článku.
q Začátkem měsíce srpna bude pro občany přistaven kontejner na větve. Tím končí možnost ukládání větví na místních
Škalkách.
q V měsíci srpnu můžete navštívit místní knihovnu v termínu
12. 8. od 17 do 18 hodin. Blanka Strnadová, starostka obce

Smlouvy o připojení je třeba
podepsat do konce srpna
Upozorňujeme občany, že termín podepsání smluv a jejich
zaplacení je nejpozději do 31. 8. 2020. Jedná se o připojení na kanalizaci a vodovod, paušální úhradu nákladů
na vybudování kanalizační, vodovodní přípojky a převod
vlastnického práva k přípojkám. Do výše uvedeného termínu obec poskytuje příspěvek. Pak už příspěvek poskytován nebude. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Zastupitelstvo obce Vranovice

Stavba kanalizace a vodovodu
ve Vranovicích úspěšně pokračuje
V době, kdy píši tyto řádky, je silnice I/18 přes Vranovice stále ještě zavřená a naši občané si relativně užívají oddychu od
dopravy, která denně přes naši obec proudí. V době vydání TL
už tomu tak nebude a provoz se do naší obce opět vrátí, protože stavební společnost realizující naši akci uvolní uzávěru o
týden dřív. A teď trochu čísel k 30. 6. 2020. Od začátku akce již
bylo proinvestováno na kanalizaci zhruba 11 mil. Kč a dalších
7 mil. Kč na vodovodu. Vyčerpány jsou všechny krajské dotace, SFŽP na základě žádostí o platbu uhradí z každé faktury
63,25 %. Po předložení smlouvy o společné investici mezi naší
obcí a Sedlicí nám byly uvolněny i úvěrové prostředky. Takže
veškeré financování běží a je pokryta celá výstavba vodovodu a
kanalizace. Firma Šindler v době od 27. 7. do 7. 8. 2020 čerpá
celozávodní dovolenou, práce tedy budou pokračovat od 10. 8.
2020.
Blanka Strnadová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice

V červenci se konečně nastartovala řada lig v požárním sportu, resp. požárním útoku. Vyrazili jsme na první dvojkolo
ZČHL do H. Kamenice a Štítar. I přes ne zcela vydařené útoky
na 3B jsme v sobotu skončili na 7. a v neděli dokonce na
pěkném 5. místě, i když se nám přisál koš ke kádi a stroj šel
chvíli naprázdno. O týden dříve, tj. 5. července proběhl již
30. ročník memoriálu Čeňka Poláka v Hoděmyšli. My tentokrát postavili dva týmy mužů a jeden tým žen, který zvítězil.
Muži A skončili na místě druhém a béčko na místě pátém s
krásnými časy kolem 20 s. Tým B složili kluci, kteří požární
sport nedělají, dali se dohromady v podstatě den před soutěží.
Podobné to bylo i u našich žen. O to víc si ceníme a hlavně
vážíme výsledků, kterých bylo dosaženo.
Dne 16. července vyrazili naši hasiči sjíždět Vltavu. Počasí se úplně nepovedlo, ale řeka frčela nádherně. Někteří jeli
vodu poprvé a někteří díky silnému průtoku vody jezy opět
získali respekt k tomuto živlu.
Co se brigád týče, na cvičišti jsme položili střechu z trapézových plechů na pódium a pobili jej OSB deskami, nanesli
povrchovou úpravu na konstrukci, tj. kulatinu. Ve Dvoře došlo na rekonstrukci autobusové zastávky a provizorní opravu
příjezdové komunikace odfrézovaným asfaltem. Na louce v
místě vodovodního přivaděče ze Sedlice jsme sebrali kámen,
který tam zůstal po výkopových pracích. Robert Jeřábek se
postaral o servis našeho DA, který měl kvůli korozi lanovodu
lehce blokovanou ruční brzdu.
Ještě bych zmínil svatbu našeho velitele JPO Václava Poláka s velitelkou JPO Petrou Holubcovou, dneska Polákovou,
která se uskutečnila právě na našem cvičišti 27. června, když
oddávajícím byl velitel SDH a místostarosta obce Jiří Lojín. Je
jasné, že se jednalo o nefalšovanou hasičskou veselku.
Ve dnech 15.–16. srpna proběhne u nás ve Vranovicích
dvojkolo Brdské ligy, tak přijďte fandit a podpořit náš sportovní tým mužů v boji o cenné kovy. Po sobotním kole bude i
večerní program.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Další svatba ve Vranovicích
Na katastru obce Vranovice se dne 27. června
2020 rozhodli vstoupit ve
svazek manželský naši
občané, pan Václav Polák
a paní Petra Holubcová.
Za krásného počasí byli
oddáni na místním hasičském cvičišti místostarostou obce Jiřím Lojínem
pod bedlivým dohledem
rožmitálské matrikářky
Renaty Sklenárové. Novomanželům přejeme na
společné cestě životem
ˇ
mnoho zdraví a stěstí.
Oddávajícímu a paní matrikářce moc děkujeme za
jejich nezištnou činnost.

Novomanželé ve svůj svatební
den. Foto: Mikuláš Křepelka

Memoriál Čeňka Poláka v Hoděmyšli.

Foto: archiv SDH

Zrekonstruovaná čekárna ve Dvoře.

Foto: archiv SDH

Třemšínské listy - srpen 2020

Volenice
Letní posezení s hasiči v Bubovicích
V Bubovicích se konalo 11. července Letní posezení s hasiči.
Akce byla určená pro občany Bubovic a členy SDH Bubovice,
pro které bylo připraveno občerstvení formou baru a pečené
vepřové kýty na ohni. Zpestřením bylo hasičské minimuzeum, kde návštěvníci mohli vidět historické hasičské vybavení,
uniformy, helmy a k nahlédnutí byly výpisky z kroniky našeho sboru. Tento počin měl v režii náš kronikář Filip Sadílek.
Tradičně byl vystaven náš veterán značky DODGE a naše novější vozidlo Ford Transit (Ferda).
Naši nejmladší členové sboru si připravili ukázku hasičského útoku ze základny. Na své si přišly i děti. Pro ně byla připravena střelba z luku, opičí dráha, výroba indiánské čelenky
a malování na obličej. Letní posezení hodnotíme velmi kladně
a jsme rádi, že jsme se sešli v hojném počtu. Tímto bychom
rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravách, a obci
Volenice.
Za SDH Bubovice Michaela Sandrová
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Zdařilé letní setkání seniorů
V pátek 17. července se konalo Letní setkání seniorů
z obcí Bubovice, Pročevily a Volenice. Účastníci si
pochutnali na grilovaných
vuřtech, milovníci sladkého
si vybírali mezi koláčky, lineckými kytičkami, vosími
hnízdy a dalšími dobrotami.
Obec děkuje členům SDH
Bubovice za organizační pomoc, ženám, které pohostily
ostatní oblíbenými sladkostmi, za vstřícnost obsluze a především hudebníkům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Duo
Janoušek hrálo, zpívalo a bavilo posluchače do pozdního večera. Obec děkuje i těm, kteří se setkání zúčastnili, protože
přátelská popovídání a prozpěvování přináší radost do všedních dní. Všichni už se těší na další společnou akci.
(mch)

Dětský den ve Volenicích

Březnický a rožmitálský divadelní soubor a Obec Volenice
pořádají divadelní představení Miloslava Pešty

Fabián, brdských lesů pán.

Drama podle pověsti o lesním duchovi se odehraje

v neděli 23. srpna od 16:00
Můžete se těšit na fabiánovské písně a hudební sekci
v podání rodinného klanu Hadačů.
Představení vhodné pro všechny generace
se bude odehrávat na louce pod kostelem
sv. Barbory, proto doporučujeme vzít si s sebou
vlastní deky či něco jiného pro pohodlné sezení.
Pořadatelé se na vás upřímně těší.

Taneční zábava se skupinou Přescent
8. srpna od 20:00 v KD Volenice
Ladrador´s Volenice

V sobotu 18. července se konal ve Volenicích 11. ročník dětského dne. Účast byla hojná. Přihlásilo se 35 dětí nejen z
Volenic, ale i z okolí. Soutěžící byli rozděleni podle věku - od
devíti měsíců do šestnácti let - do pěti družstev. Po vesnici
bylo rozmístěno patnáct stanovišť, kde děti porovnávaly své
síly a vědomosti. Děti si mimo jiné vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, zatloukání hřebíků, přenášení vody, hod na cíl a také
musely předvést svoje znalosti o přírodě a o myslivosti. Pro
všechny byly připraveny diplomy a tašky plné sladkostí a ti
nejlepší dostali ještě medaile a věcné ceny. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě a pořádání akce a také za finanční
podporu všem sponzorům: SDH Volenice, Obec Volenice, Agrospol Bubovice, MS Bubovice, Smíšené zboží Volenice, Unibal-Micro Březnice a Hračky Papír Březnice. Petra Tesková
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Sedlice
Jubilejní memoriál Čeňka Poláka
Na hřišti v Hoděmyšli se konal 5. července už 30. ročník
memoriálu Čeňka Poláka.
Soutěže v požárním útoku
se zúčastnilo sedm družstev
mužů ve věkové kategorii nad
35 let, čtyři družstva mužů
bez omezení věku a čtyři
družstva žen. V mužích obě
kategorie vyhráli muži z Bezděkova. Není se čemu divit,
jsou to zkušení borci a na naše hřiště jezdí často trénovat.
Druhé místo v obou kategoriích mužů obsadili Vranováci.
Na třetím místě v obou kategoriích dostříkli hasiči z Věšína
s nejzkušenějším hasičem, panem Polákem. V ženách kralovaly Vranovice, následovala Voltuš a bronzové byly ženy 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 opravu vydařilo, proto bych chtěl všem zúčastněným
poděkovat. Velký dík zasluhuje obec Sedlice, SDH Sedlice a
Hoděmyšl za pořádání memoriálu. Družstva startovali zkušeně pánové Kašpar a Janda a časomíru včetně zápisu vedl
Vilda Trčka s asistenty. Podium nám zajistil a zapůjčil dopravce Míra Štok. Chtěl bych tímto článkem všem poděkovat!
Za SDH Hoděmyšl velitel Josef Hrdina

O počasí v červnu
První letní měsíc byl převážně deštivý, Medard se opravdu
vydařil. Vždyť vláhy bylo nanejvýš zapotřebí. Jako celek vyšel teplotně slabě a srážkové silně nadnormální s průměrnou
teplotou 16,1°C, která je 1,2°C nad dlouhodobým normálem
a úhrnem vodních srážek 121,3 mm, což představuje krásných 164 % normálu. Vodní bilance se až neuvěřitelně zlepšila a je třeba konstatovat, že srážkové jevy probíhaly mírně
na rozdíl třeba od Ostravska, východních, jižních a severních
Čech, kde byly záplavy.
Od 1. do 11. 6. kromě 1. 6. každodenně pršelo, nejvíce ve
dnech 4. 6. (11,0 mm) a 10. 6. (15,2 mm). Celkově v tomto
období spadlo 54,3 mm. Teploty přes den se snižovaly z asi
22°C až na 13°C a v noci se pohybovaly v rozmezí 6°C až
11°C. Bouřky se vyskytly ve dnech 3. a 4. 6. Délka slunečního
svitu byla na počátku období vysoká (1. 6. 13,4 hodin) a na
konci období slunce nesvítilo vůbec. Dne 2. 6. jsme naměřili
nejnižší teplotu v měsíci, a to 5,7°C (při zemi bylo jen 2,3°C).
V období od 12. do 21. 6. bylo převážně velmi teplo, přičemž zůstala srážková činnost ještě častá a vydatná. Teploty
se zvedly i nad hranici 25°C, nejtepleji bylo dne 13. 6., kdy
jsme naměřili 28,2°C. Noční teploty neklesaly pod 10°C a 15.
6. jsme zažili i tzv. letní noc, kdy teplota neklesla pod hranici
15°C. Dne 14. 6. jsme krátce po poledni zaznamenali bouřku
s vydatným deštěm, nebyl téměř žádný vítr, což je při takové bouřce opravdovou zvláštností. Pršelo skutečně rovně a
spadlo úctyhodných 29,9 mm vody. Deštivo bylo pak i v dalších dnech a celkově bylo v tomto období zjištěno 56,5 mm
srážek. V kombinaci s vyššími teplotami byly vytvořeny dobré
podmínky pro růst hub v okolních lesích, což se potom plně
projevilo na konci měsíce jejich hojným růstem, a to hlavně
pravých smrkových hřibů.
Období od 22. do 27. 6. bylo naopak beze srážek a proběhla řada krásných slunečných dní. Teploty se pohybovaly v
příjemném rozmezí 21°C až 26°C, jen 27. 6. bylo již horko
s teplotou 28,8°C. V noci poklesla teplota pod 10°C jen ve
dnech 24. a 26. 6. Ráno 25. 6. jsme mohli pozorovat mlhu,
tedy jev v této roční době nezvyklý. Příroda se oděla do krásné
svěží zeleně.
V období od 28. 6. do konce měsíce zůstalo teplo, dokonce
dne 28. 6. bylo 29,5°C, což je nejvíce v celém měsíci. V ten
den spadlo i 10,2 mm blahodárné vláhy. Také v noci bylo teplo. Jak bylo řečeno, vodní bilance se velmi zlepšila a srážky
zasáhly i hlubší vrstvy půdy, což je velmi důležité. Také tráva
vyrostla do značné výšky, takže sklizeň sena je bohatá.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.
Římskokatolická farnost Starý Rožmitál zve na

POUŤ NA TŘEMŠÍN
9. srpna 2020 v 10:30

www.rimskokatolickafarnoststaryrozmital.webmium.com
TJ Sedlice pořádá

Loučení s prázdninami
aneb vraťme život do ulic
29. srpna 2020

Sportovní areál TJ Sedlice v Hoděmyšli
Program:
15:00 - 18:00 dětské odpoledne plné her a zábavy
18:00 - 02:00 večerní zábava
K poslechu a tanci zahraje country skupina PE3

Řádková inzerce
q.Pronajmeme byt 3+1 se zasklenou lodžií ve třetím patře v zatepleném panelovém domě v Rožmitále pod Třemšínem, Sídliště 641. Nastěhování možné od 1. 9. 2020.
Telefon: 777 757 898
q.Prodám dvě loňské kozy do chovu, dále prodám
letošního kozlíka na chov nebo na maso, k prodeji nabízím také dvě loňské husy na chov i na maso, dále levně
nabízím pár mladých andulek i s klecí – spěchá. Telefon:
776 542 952
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OD 10. SRPNA ZAČÍNÁME VAŘIT OBĚDY.
OTEVŘENO DENNĚ OD 10 HODIN!!!
Přiďte ochutnat naši českou kuchyni. Chystáme pro vás polévku, hlavní
chod a nějakou dobrou minutku. Vše za rozumnou cenu. Tak neváhejte
a zastavte se. Těšíme se na vaši návštěvu!
Bohumil Tomek a kolektiv
- špičková péče o čepované pivo
- zachlazená pivní vana
- chlazeny pivní box
- dokonalá péče o pivní sklo
- šest druhů čepovaného piva
- velký výběr nealkoholických nápojů
- klimatizace
- wiﬁ-free
- zahrádka
Vynikající pivo a jídlo nás baví.
K návštěvě vás srdečně zve
Pivnice Koruna v Havlíčkově
ulici v Rožmitále p. Tř.
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reklamní agentura

pr nt cup

i

protože reklama nás baví

AKCE NA SRPEN !
Potisk hrnků
Hrnek 330ml + potisk
Potisk triček
129kč
Výroba reklamy
VÁŠ TEXT
Kopírování
LOGO
VÁŠ TEXT
Fotografie
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE
Razítka
původně 199kč, ušetříte 70kč
Vizitky
Samolepy na auta, výlohy

Jindřich Kapitán
Jindřich Kapitán
+420 776 043+420
138776 043 138

převoz stavebního materiálu, písku,
převoz
stavebního
materiálu,
písku,aj.
betonu, štěrku,
betonu,
štěrku,
hlíny,
cementu

KOUPELNY
ROŽMITÁL

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

606 260 996
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Od. 1. 7. 2020

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
sleva až 50 %

v obchodě s obuví a oděvy
Náměstí 54, Rožmitál p. Tř.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů. Cena 169 - 229,- Kč/ks. Prodej:

Rožmitál pod Třemšínem - u vlak. nádraží

8. 8. - 16.00 hod.
21. 8. - 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

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

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv

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
• Dobré komunikační schopnosti
• Fyzická zdatnost
• Morální a občanská bezúhonnost
• Příjemné vystupování

Více podrobnosti na stránkách: www.apha.cz – Volná pracovní místa
Možný nástup: podle dohody
Místo výkonu práce: Rožmitál pod Třemšínem
Strukturovaný životopis posílejte do: 31. srpna 2020
e-mailem: michaela.novakova@apha.cz

Zdeněk ŽIBŘID

MILADA FILIPOVSKÁ
pojišťovací
zprostředkovatel

Platba kartou možná
Těším se na vaši návštěvu.

Palackého 68, 262 42 Rožmitál p. Tř.
Tel.: 724 488 218
e-mail: milada.ﬁlipovska@kooperativa.cz;
ﬁlipovskam@seznam.cz

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - KÁCENÍ STROMŮ
- PERGOLY - ZAHRADNÍ DOMKY
- DŘEVOSTAVBY - STŘECHY - OKNA DVEŘE - PALETY - OBALY - DŘEVAŘSKÁ
VÝROBA - ŘEZÁNÍ SKEL

Tel.: 731 325 928

drevostavbyraz@seznam.cz
Voltuš 54, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
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PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ
BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287

31
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

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

nabízí

Prodej
ledvického uhlí písku a drtí
• váženo na ověřené digitální váze
• doprava zdarma
• při odběru nad 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel.
tel. 602
602 182
182491
491–- pan
Jiří Urban

Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

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

instalace a pronájem koncového zařízení

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

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

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

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

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

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka zářijového čísla pro příjem
inzerce bude ve čtvrtek 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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Kamarádi si užili kuličkiádu Příměstské tábory odstartovaly

Ve Hvožďanech na krásném místě u hospůdky Vagon se konal 27. června už 25. ročník kuličkiády. Akci pořádala parta
kamarádů a nadšenců z Tochovic, Bezděkova, Březnice a
blízkého okolí, kterých za dobu konání této soutěže přibylo.
Spousta dětí je ozdobou tohoto klání. Tímto chceme poděkovat paní starostce Markétě Balkové za poskytnuté místo
k pořádání této oblíbené akce. Velice si vážíme toho, že jsme
si na zdejším koupališti mohli postavit stany a vytvořit tím
zázemí k samotné soutěži. K tomu ještě dopomohl pan Míra
Liška s rodinkou, kteří zajišťovali celý den občerstvení v již
zmiňovaném Vagonu. Letošní ročník vyhrál Richard Kabát,
syn Josefa Kabáta, který ve Hvožďanech žil, ale bohužel se
letošního ročníku nedožil. Ještě jednou za vše děkujeme a
doufáme, že se opět setkáme příští rok při dalším kuličkovém klání.
Aleš Hadač

V pondělí 20. července 2020 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 23 dětí. (zš)

Nohejbalový turnaj na Mýtech

Divadlo na rožmitálském zámku
Na Mýtech proběhl 18. července už 32. ročník nohejbalového turnaje trojic. Přijelo k nám 10 týmů a ty se během dne
utkaly v boji o první místo. Nakonec nejlépe hráli chlapi z
Milína, tým s názvem Pulcovna. A tak zaslouženě vyhráli. K
vidění byly krásné nohejbalové momenty. Po vyhlášení výsledků následovala večerní zábava pod stany přímo na jednom z kurtů. K tanci a řádění hrála kapela Víla Análka a
jako každý rok to pěkně rozjela. Všichni se už moc těšíme
na další ročník tohoto kultovního turnaje. Rád bych poděkoval všem sponzorům, organizátorům a návštěvníkům za
hezký a pohodový den i večer. Dovoluji si vás ještě pozvat
na nejbližší nohejbalovou akci, a tou je Memoriál Jardy Čecha - 4. ročník nočního nohejbalového turnaje trojic na tři
dopady. Ten proběhne také na Mýtech, a to 29. srpna od
18:30.
Za Nk Třemšín David Liška
Nově vzniklý divadelní spolek Šprajc, jehož zakládajícími
členy jsou Tomáš Stehlík a Jakub Koudela, kteří jsou zároveň členové spolku Rosenthal, momentálně připravuje na
zámku Rožmitál pod Třemšínem novou edukativní inscenaci
s názvem “World of Fake”. Záměrem této inscenace je rozšířit mezi mladou generací povědomí o problematice fake news
na internetu a sociálních sítích a zároveň zlepšit schopnost
kriticky ověřovat informace. Hra “World of Fake” bude zábavnou formou představovat problematiku dezinformací ve
fiktivním světě a bude tak sloužit jako alternativní forma
výuky a doplnění látky vyučované v mediální a občanské
výchově.
Součástí repertoáru spolku Šprajc je také inscenace Pivo,
divadelní hra o chmelovém moku, rodině a životních situacích, kterou uvede 15. srpna od 19:00 na nádvoří rožmitálského zámku. Konverzační komedie chorvatského autora
vypráví příběh otce a syna, kteří žijí ve společné domácnosti
bez matky, která je opustila záhy po synově narození.
Tyto projekty vznikly za podpory zámku Rožmitál pod
Třemšínem.
Carolina Giacomin

Úklid odpadu v rybníku Kuchyňka

Dobrá spolupráce mezi technickými službami města Rožmitál p. Tř., pracovníky Podbrdského muzea a rožmitálskými
rybáři se opět potvrdila při úklidu naplaveného odpadu v
rybníce Kuchyňka u dětského hřiště v muzeu. Rybník je v
majetku Arcibiskupství pražského, které ho pronajímá rožmitálským rybářům k chovu ryb.
Aleš Haluska
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V Zalánech se jely
motokrosové závody

Na Planém vrchu v Zalánech uspořádal
4. července Automotoklub Zalány Šumavský Amatér Cup 2020 – Memoriál
Karla Maříka. Více si o závodech můžete přečíst uvnitř listů nebo na webu
www.amkzalany.cz, kde najdete i další
krásné snímky Miroslava Pavlíka. (fž)
ČLENKY ONKO KLUBU Rokycany přijely 21. července do Rožmitálu pod
Třemšínem. Svůj letní výlet spojily s návštěvou rožmitálské radnice, aby
poblahopřály starostovi města Ing. Josefu Vondráškovi k jeho životnímu
jubileu. Onko klub Rokycany pojí s Rožmitálem mnohaleté přátelství. Předsedkyně Anna Šímová pochází z Rožmitálu pod Třemšínem a v minulosti
dostala z rukou královny Johanky při Slavnosti královny Johanky Řád paní
rožmitálské.
Foto: František Žán

Ocenění za obnovu
kapličky na Javory

Starosta Rožmitálu se zúčastnil oslav v Kunštátu

V rámci série akcí připomínajících 600.
výročí narození krále Jiřího z Kunštátu
a na Poděbradech se konala 26. června
na státním zámku Kunštát slavnost, jejíž součástí byl křest publikace Příběh
českého krále Jiřího, odjinud Jiřího z
Kunštátu a z Poděbrad. Křest publikace
byl součástí projektu Věk Poděbradský
2020. Kromě mnoha dalších významných hostů se akce zúčastnili starosta
Kunštátu MVDr. Zdeněk Wetter, starosta Poděbrad Jaroslav Červinka a Ing.

Josef Vondrášek, starosta Rožmitálu
pod Třemšínem, odkud pocházela druhá manželka krále Jiřího Johana z Rožmitálu. U oslav nechyběl ani prezident
Památkové komory ČR Doc. Dr. Ing.
Václav Liška. Účast na slavnosti byla
také příležitostí k setkání se zástupci
partnerského města Kunštát a k výměně zkušeností z komunální politiky. Na
to si starostové vyhradili celé sobotní dopoledne, protože současná situace podstatně ztěžuje práci samospráv.
(fž)

V Lysé nad Labem proběhlo 16. července slavnostní předání pamětních tabulí
a poděkování za obnovu památek zapojených do projektu „Má vlast cestami
proměn“ ze Středočeského kraje. Pamětní tabuli za obnovu kapličky na Javory
obdrželi Hvožďanští z rukou středočeského radního pro regionální rozvoj Martina Draxlera, ředitelky Odboru kultury
a památkové péče Středočeského kraje
Mgr. Kateřiny Pešatové a zástupců organizátorů. Výstava bude ke zhlédnutí od
31. srpna do 19. září na návsi ve Hvožďanech.
(mb)

Moderátor Jan Rosák
zavítal do Rožmitálu

Jubilejní memoriál Čeňka Poláka v Hoděmyšli

Na hřišti v Hoděmyšli se konal 5. července už 30. ročník memoriálu Čeňka
Poláka. Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo sedm družstev mužů ve
věkové kategorii nad 35 let, čtyři družstva mužů bez omezení věku a čtyři
družstva žen. Více se dočtete uvnitř Třemšínských listů. Foto: archiv SDH

Moderátor Jan Rosák zavítal 20. července do Rožmitálu s pořadem 50 let
za mikrofonem, na který pozvalo diváky
Městské kulturní středisko Rožmitál. V
zábavném večeru plném historek, které
se přihodily moderátorovi nejen za mikrofonem, nahlédli návštěvníci také do
jeho soukromí. Večerem provázel nejen
slovem, ale i zpěvem Šimon Pečenka, a
přijel i další host, jímž byla sympatická
manželka Jana Rosáka Jiřina.
(fž)

