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Na koupališti přibyla
v létě nová atrakce

Pracovníci rožmitálských technických
služeb umístili na hladinu rožmitálského koupaliště na konci července novou
atrakci – pontony. Hned je také vyzkoušeli a provedli zatěžkávací zkoušku. (r)

V knihovně vznikl
čtenářský koutek

SPOLEČNÉ FOCENÍ. Ve Starém Rožmitále se konaly ve dnech 8. a 9. srpna
letní oslavy spojené s výstavou Jeleni v áleji se válejí. Součástí akce bylo také
společné sobotní focení obyvatel Starého Rožmitálu. „Ve vedru se jich sešlo
přes stovku, však uvidíte na velké pohlednici, která bude k mání 5. září na
slavnostech národní házené ve Starém Rožmitále či poté ve Cvokařském muzeu,“ uvedl jeden z pořadatelů slavností Jindřich Jirásek. „Společný snímek
stejně jako portrétní fotografie návštěvníků a pořadatelů výstavy pořídil fotograf Patrik Hradecký,“ doplnil.
Foto: archiv pořadatelů

Rožmitálští hasiči se cvičili v ovládání
vyprošťovací techniky při nehodách
Druhý srpnový víkend proběhl v Rožmitále pod Třemšínem výcvik nových členů poloprofesionální výjezdové jednotky
rožmitálských hasičů JPO II. Byl zaměřen na ovládání vyprošťovací techniky
a postupy při zásahu u dopravních nehod. Nové členy jednotky čeká ještě týdenní kurz pod dohledem zkušených instruktorů HZS. „Naše hasičská jednotka
JPO II je vybavena technikou na nehody
a je právě i díky tomu předurčená k ta-

V rožmitálské knihovně manželů Tomanových je nově vystavěný příjemný čtenářský koutek, kde je možné si v klidu
posedět a přečíst knihu.
(red)

Uzávěrka říjnového
čísla bude ve čtvrtek
17. září

kovým výjezdům na dopravní nehody.
Osobně zájem nových mladých členů –
hasičů do jednotky vítám. Velice si vážím práce všech záchranných složek.
Město Rožmitál pod Třemšínem svou
výjezdovou hasičskou jednotku JPO II
dlouhodobě finančně podporuje. Děkujeme také firmě Kovošrot Jiří Matějka
za zapůjčení vraků vozidel, na kterých
mohl výcvik proběhnout,“ uvedl radní
města Rožmitál p. Tř. Aleš Haluska. (r)
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Hasiči si při cvičení vyzkoušeli
instalaci jednoduché norné stěny

Pracovníci muzea předváděli
šindelku ve Vysokém Chlumci

Zásahová jednotka Hvožďany si v rámci námětového cvičení v srpnu vyzkoušela instalaci jednoduché norné stěny
na hvožďanském koupališti, která zároveň posloužila ke
stažení nečistot z hladiny.
Foto: archiv SDH

Ve skanzenu Vysoký Chlumec se konal 25. července Den řemesel. Návštěvníci mohli vidět mimo jiné také Gangloffovu
šindelku, kterou přivezli pracovníci rožmitálského Podbrdského muzea a celý den na ní předváděli výrobu řezaného a hoblovaného šindele. V přestávkách seznamovali publikum s historií tohoto zajímavého vynálezu.
(pm)

Setkání starostů v Rožmitále

Rekonstrukce ve hvožďanském
kulturním domě jde do finále

Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu ve Hvožďanech pomalu finišuje, aby mohla být stavba předána do poloviny září. Na fotografii je vidět instalace nového moderního
obložení stěn s LED osvětlením a důkladná renovace parket
na sále. V prostoru vpravo pod pódiem vznikne tolik chybějící
šatna a zázemí. Jenom věřím, že si tento nově zrekonstruovaný sál ve zdraví užijeme na první společenské akci, kterou
bude říjnová posvícenská zábava.
Markéta Balková

V restauraci U koupaliště v rožmitálském sportovně-rekreačním areálu se konalo ve čtvrtek 30. července setkání starostů
z Plzeňského a Středočeského kraje. Zúčastnil se ho i poslanec Parlamentu ČR za Středočeský kraj JUDr. Stanislav Grospič. Účastníci setkání hovořili mimo jiné o situaci v CHKO
Brdy, rozvoji této chráněné krajinné oblasti, o turistickém ruchu a dalších tématech. V souvislosti s turistickým ruchem
vysoce hodnotili prostředí, kde se tentokrát sešli. Zázemí pro
turisty a místní občany, které poskytuje rožmitálský sportovně-rekreační areál, je velmi příjemně překvapilo.
(fž)

Nové mapy Brd
Na několika místech jsou
v mikroregionu Třemšín
turistům k dispozici nové
mapy Brd. V minulých
dnech byly instalovány například ve Voltuši, v Hutích
pod Třemšínem nebo na
návsi ve Hvožďanech, odkud je i tento snímek. (red)
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Trčkové v září
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 2. a 16. září
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Stolní kalendář
na rok 2021
Město Rožmitál pod Třemšínem
připravilo pro své občany týdenní
stolní kalendář nazvaný
Čtyři roční období v Rožmitále
pod Třemšínem.

Dostanou ho zdarma trvale
hlášení obyvatelé Rožmitálu pod
Třemšínem a příslušných osad.
(Hutě p. Tř., Nesvačily, Pňovice,
Skuhrov, Starý Rožmitál, Strýčkovy,
Voltuš, Zalány)
Každá domácnost si může
vyzvednout jeden kalendář.
Kalendáře vydávají pracovníci
Městského kulturního střediska
v kanceláři na adrese Náměstí 6
od 1. října do 30. listopadu.

Výjezdová jednotka
dostala nový naviják
Město Rožmitál pod Třemšínem pořídilo ze svého rozpočtu hasičům - výjezdové jednotce JPO 2 Rožmitál p. Tř.
nový elektrický lanový naviják, který byl
umístěn na prvovýjezdové vozidlo CAS
24 MB Mercedes Atego. Naviják může
hasičům pomáhat při odstraňování padlých stromů, při autonehodách a podobně. Další investicí města do jeho hasičů
byla výměna částí zámků rolet nástavby
za podélná zamykací madla na stejném
vozidle.
Aleš Haluska

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
končí zase další velké prázdniny a
vstupujeme do školního roku 2020 –
2021. Věřím, že nebude tak nepříznivým školním rokem jako byl předchozí.
Přeji všem školákům, aby mohli nerušeně nabírat znalosti a postupně dohnali
i ztráty způsobené obdobím pandemie.
Myslím, že u školáků to nebude takový
problém (pokud nic nového negativního
nenastane) jako u průmyslové sféry, natož v oblasti kultury, sportu, cestovního
ruchu, lázeňství apod.
V minulém vydání TL jsem psal, že rozpočet města není v moc dobré kondici.
To není jen problém náš, ale všech obcí
(snad jen vyjma těch čtyřech největších).
Jako by nestačilo, že propadají všechny
složky daňových příjmů (daně fyzických
i právnických osob a daň z přidané hodnoty), na jejichž hodnotě jsou obce životně závislé. Stát připravuje na obce
další „pastičky“ v podobě nové odpadové
legislativy. V současné době jsou v poslanecké sněmovně projednávány čtyři
odpadové zákony. Nejdále je zatím projednávání zákona o odpadech, který by
měl platit od 1. 1. 2021. Ten navrhuje
následující poplatky za skládkování komunálních odpadů: V roce 2021 = 800
Kč/tunu, v r. 2022 = 900 Kč/tunu, v r.
2023 = 1 000 Kč/tunu, pak to v letech
2024 a 2025 skáče dokonce o 250 Kč/
tunu, tj. 1 250, resp. 1 500 Kč/tunu a
dále se poplatek postupně zvyšuje až na
1 850 Kč/tunu v roce 2029 a 2030. Odpad je nazýván využitelným, protože v
něm končí leccos využitelného a je tedy
snaha, aby to využitelné skončilo v separovaném odpadu a objem odpadu „do
země“ se co nejvíce snížil. Dosavadní
výše skládkovacího poplatku je 500 Kč/
tunu. V našem případě, když s tím nic
neuděláme směrem ke snížení tonáže
odpadů „do země“ to udělá následující:
Dnes máme cca 1 100 tun směsného komunálního odpadu a ukládáme za 500
Kč/tunu. To je 550 000 Kč/rok. V roce
2021 by to bylo 880 000 Kč/rok, v roce
2025 1 650 000 Kč/rok a v roce 2029
dokonce 2 035 000 Kč/rok – z toho pak
dopad na každého občana 340 Kč/rok.
Je tu jedna cesta – splňovat poměrně krutě stanovené limity v množství
odpadu na jednoho obyvatele. Krutost
je v tom, že pro rok 2021 by měl limit
činit jen 200 kg/obyvatele a každým
rokem (do r. 2029) se snižuje o 10 kg
až po cílovou hodnotu r. 2029 ve výši
120 kg/občana/rok. Když toto splníme,
udržíme se na skládkovacím poplatku
500 Kč/tunu. Jenže my dnes máme
hodnotu 260 kg na obyvatele! Co s tím?
Separovat, separovat, změnit systém
vytápění, nesypat do popelnic odpady

ze zahrádek a menších
rekonstrukcí v domě
atd. V tomto mohu apelovat na valnou většinu
našich občanů, ale asi
to nepochopí ono prase, které vyvrhává ke
kontejnerům na separ,
umístěným za starou
Normou, pravidelně hromadu kuchyňského odpadu.
Rada města rozhodla o opatřeních,
která povedou k částečnému snížení
produkce odpadů „do země“:
1. Do kontejnerů na separaci plastů,
kam se dávají i vymyté obaly od mléka,
různých šťáv a dnes i od vína (nápojové kartony neboli tetrapaky), se mohou
vhazovat také hliníkové plechovky od
nápojů a dokonce i ocelové plechovky
(konzervy) – prosím, kvůli ochraně zdraví také vymyté. Nápojové obaly i plechovky je nutné sešlápnout, aby se co
nejvíce zmenšil jejich objem.
2. S účinností od 1. 9. 2020 se zvyšuje
příspěvek na pořízení a zprovoznění
tepelných čerpadel ze současných
20.000,- Kč na 40.000,- Kč/kus.
Další informace: Rada města pokročila v jednání s MěÚ Příbram, potažmo
s městskou policií. Bude se na území
města provádět neperiodické měření
rychlosti, především v místech, kde dochází k porušování pravidel silničního
provozu.
Rada města mě pověřila projednat s
velitelem obvodního oddělení Policie ČR
v Rožmitále p. Tř. zvýšený dohled v místech, kde se i v nočních hodinách schází
mládež školního věku, požívá alkohol,
porušuje pravidla slušného chování a
devastuje majetek města. Zároveň bylo
dojednáno „odměňování“ majitelů vozidel, kteří, než by otevřeli vrata do dvora, zvolili za místa zaparkování svého
vozidla chodník pro chodce. Ve většině
případů tak, že po chodníku kolem auta
projde sotva pes menšího plemene.
Závěrem znovu upozornění pro ty,
kteří shánějí práci nebo nejsou se svou
prací spokojeni. Díky domluvě Středočeského kraje s Plzeňským krajem a
díky společnosti Arriva, která provozuje
autobusovou dopravu v obou krajích, se
podstatně rozšířilo spojení naší oblasti
s Plzní, kde lze nalézt nespočet velice
solidních pracovních příležitostí. O lepší
propojení s Plzní jsme se snažili více než
deset let, konečně se to povedlo. Ještě
jednou děkuji Arrivě a také mému poradci pro oblast autobusové dopravy
panu Vojtěchu Jandovi.
Přeji všem krásný zbytek léta a nekovidový vstup do podzimního období.
Ing. Josef Vondrášek
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Rožmitálu pod Třemšínem podle § 27 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky se konají:
v pátek 2. října 2020
od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v přízemí Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem, Náměstí
čp. 36, pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v čp.: 1, 6, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39,
41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95,
98, 124, 158, 159, 160, 161, 187, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 209,
211, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 221,
222, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 240, 241, 242, 243, 245, 246,
249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258,
259, 346, 347, 348, 379, 407, 415, 416,
417, 432, 441, 488, 495, 496, 497, 520,
521, 535, 537, 550, 556, 568, 577, 580,
585, 588, 593, 601, 602, 603, 604, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
631, 638, 639, 640, 641, 651, 763, 765,
766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 777,
778, 781, 782, 798, 803, 804, 805, 806,
816, 819, 822, 826, 828, 829, 832,
• ve volebním okrsku č. 2 je místnost v
Základní škole v Rožmitále pod Třemšínem, Komenského 543, pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v čp.:
339, 349, 350, 351, 353, 376, 377, 378,
384, 391, 400, 405, 410, 411, 414, 431,
447, 448, 451, 455, 456, 462, 481, 482,
483, 484, 494, 500, 513, 514, 540, 541,
542, 547, 548, 558, 565, 566, 567, 569,
570, 571, 572, 573, 574, 586, 590, 591,
592, 595, 596, 597, 622, 633, 648, 649,
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716,
717, 721, 761, 775, 797, 817, 833, 834,
835,
• ve volebním okrsku č. 3 je místnost v

Základní škole v Rožmitále pod Třemšínem, Komenského 543, pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v čp.:
25, 97, 100, 103, 104, 107, 110, 119,
121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133,
134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 147, 150, 154, 155, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 179, 184, 185, 186,
199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 224, 225, 244, 261, 264, 265, 266,
343, 357, 360, 362, 374, 387, 389, 433,
437, 438, 450, 457, 458, 479, 492, 498,
499, 523, 524, 525, 539, 564, 581, 583,
584, 594, 634, 635, 636, 637, 661, 662,
663, 664, 722, 723, 724, 757, 762, 779,
836 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v č. ev.: 016.
• ve volebním okrsku č. 4 je místnost
v hasičské zbrojnici v Rožmitále pod
Třemšínem, Pod Topoly 516, pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v čp.: 112, 113, 156, 157, 228, 229,
230, 260, 267, 270, 272, 273, 274, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 304,
305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 340, 342, 354, 355, 356,
358, 359, 363, 365, 366, 367, 368, 383,
385, 390, 392, 394, 395, 396, 397, 399,
401, 406, 408, 413, 418, 419, 420, 421,
422, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 436,
439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 449,
452, 453, 459, 461, 466, 468, 469, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478,
480, 485, 486, 489, 490, 491, 493, 502,
503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 516, 517, 519, 522, 526, 527, 528,
529, 530, 531, 532, 533, 534, 538, 545,
546, 549, 552, 553, 554, 557, 559, 560,
563, 575, 578, 579, 587, 599, 600, 632,
643, 645, 650, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 718,
719, 720, 726, 727, 728, 729, 730, 731,
733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 758,
776, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 794, 795, 796, 807, 808,
818, 820, 827, 828, 837, 838, 839, 840,
841 a pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v č. ev.: 023,
• ve volebním okrsku č. 5 je místnost
v Centru Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, Na Sprave-

dlnosti 589 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v č. p. 589,
• ve volebním okrsku č. 6 je místnost v
házenkářské klubovně ve Starém Rožmitále č. p. 198 pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve Starém
Rožmitále,
• ve volebním okrsku č. 7 je místnost v
budově osadního výboru v Hutích pod
Třemšínem č. p. 23, pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hutích pod Třemšínem,
• ve volebním okrsku č. 8 je místnost v
kanceláři truhlárny firmy Milan Blažek
ve Voltuši č. p. 96, pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve Voltuši,
• ve volebním okrsku č. 9 je místnost
v budově osadního výboru v Pňovicích
č. p. 50, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Pňovicích a ve
Skuhrově,
• ve volebním okrsku č. 10 je místnost
v budově Kulturního domu ve Strýčkovech č. p. 28, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Strýčkovech a v Nesvačilech,
• ve volebním okrsku č. 11 je místnost
v hasičské zbrojnici v Zalánech č. p. 40
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Zalánech.
3. Voliči budou dodány nejpozději tři
dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče
okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky
nové.
4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky.
5. Volby do Senátu Parlamentu České
republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovní,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 9. října 2020
od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin.
7. V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem
20. 6. – 20. 9. Až do neděle 20. září
můžete v Podbrdském muzeu navštívit
letní interaktivní výstavu Retrosbírky. Přijďte si zavzpomínat, co jste
také sbírali – obaly od čokolád, mýdla,
angličáky nebo zátky od piva? V bytě
sběratele zařízeném autentickým nábytkem a vybavením z 60.- 80. let 20.
století si můžete vyzkoušet řadu aktivit
– psaní na stroji, pouštění gramofonových desek, štupování ponožek, pletení
nebo si pohrát se starými hračkami a
stavebnicemi. Otevírací doba je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin. Vstupné je 50 Kč za osobu od 6
let, rodinné vstupné stojí 150 Kč.
4. 9. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 český životopisný
film Havel. Vstupné je 120,- Kč, film je
přístupný od 12 let.
5. 9. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 15:00 rodinný animovaný film Hurá do džungle. Vstupné je
110,- Kč.
5. 9. Ve sportovním areálu ve Starém
Rožmitále se budou konat oslavy 90
let národní (české) házené ve Starém
Rožmitále. Začnou už v 9:00 mistrovským zápasem mladších žákyň Spartaku Rožmitál s Blovicemi. O půldruhé
hodiny později nastoupí proti soupeři
z téhož města starší žákyně. Přesně v
poledne zahájí rozhodčí hodně očekávané mistrovské utkání Západočeského přeboru starších žáků, v němž se
střetnou dvě rožmitálská mužstva –
áčko s béčkem. Ve 13:30 budou oslavy
oficiálně zahájeny, přičemž bude mimo
jiné pokřtěna dosud utajovaná kniha
o starorožmitálské házené. Ve 14:00
budou hrát o letošní první mistrovské
body mladší žáci s Ejpovicemi a v 15:30
sportovní program vyvrcholí druholigovým duelem mezi muži Spartaku Rožmitál a Sokolem Ejpovice. Pak už bude
za doprovodu Toulavé kapely následovat jen zábava, vzpomínání pamětníků
a vyprávění současníků.
8. 9. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 životopisný film režisérky Agnieszky Holland Šarlatán.
Příběh s Josefem a Ivanem Trojanovými
je inspirován skutečnými osudy léčitele
Jana Mikoláška. Vstupné je 130,- Kč,
film je přístupný od 12 let.
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

zbraních s praktickou ukázkou středověkého boje.

Nenechte si ani letos ujít Myslivecko-rybářskou slavnost spojenou s výlovem Sadoňského rybníka, která se
bude konat 26. září ve sportovně-rekreačním areálu.
Foto: archiv
s hudebním doprovodem a občerstvením. 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
pamětními stuhami. 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 v rožmitálském sportovně-rekreačním areálu,
kde se mohou účastníci těšit ve 21
hodin na hasičskou světelnou, hudební
a vodní fontánu na koupališti.
12. 9. Na rožmitálském zámku se koná
od 18:00 promítání filmu Tomáše
Belky o R. R. Hofmeisterovi spojené
s besedou o spisovateli a veřejným čtením jeho povídek o Rožmitále.
17. – 19. 9. Rodinné centrum Třemšínek pořádá ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Rožmitál pod
Třemšínem burzu oblečení a vybavení. Bude se konat v malém sále společenského centra. Ve čtvrtek od 9 do
11:30 a od 14 do 17 hodin bude příjem
a prodej zboží, v pátek ve stejném čase
se bude zboží prodávat a v sobotu od 9
do 11 hodin proběhne výdej neprodaného zboží.
18. 9. Spolek Rosenthal uvede 19:00
na zámku v rožmitálské premiéře film
Horn of Gondor. Akce bude spojena s
přednáškou Borka Belfína o chladných

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 pod Třemšínem, 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 zajímavé produkty,
připraveno je občerstvení, posezení ve
venkovním areálu Podbrdského 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, kterou uvede Kočovné divadlo poutníka Hrocha.
19. – 20. 9. Rožmitálští rybáři zvou
na závody, které se budou konat
na Sadoňském rybníku v sobotu pro
dospělé a v neděli pro děti. Začátek
zůstává jako obvykle od 6 hodin, kdy
proběhne zápis závodníků a od 7 hodin
začne první poločas. Po celou dobu
závodů je možnost občerstvení. Bližší
informace najdete na www.rybarirozmital.cz.
20. 9. Ve sportovním areálu ve Starém
Rožmitále se odehraje od 10:30 utkání II. ligy národní házené Spartak
Rožmitál – Jiskra Raspenava.
22. 9. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 českou komedii
ˇ
Stěstí
je krásná věc s Petrou Hřebíčkovou, Karlem Zimou a dalšími skvělými českými herci. Jak změní hlavním hrdinům život pohádková výhra?
Vstupné je 120,- Kč.
25. 9. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 českou komedii
Casting na lásku. Vstupné je 120,Kč, film je přístupný od 12 let.
26. 9. V Rožmitále p. Tř. se bude konat
5. Myslivecko-rybářská slavnost
spojená s výlovem Sadoňského rybníka. Oslava práce podbrdských myslivců, rybářů a včelařů se uskuteční 26.
září od 10 do 16 hodin. Na programu je
výlov Sadoňského rybníka, myslivecké
troubení, ukázka zpracování ryb, ukázky práce sokolníka a výcviku loveckých
psů, soutěže pro děti, lesní pedagogika,
prodej rybích a zvěřinových specialit,
klobás a dalšího občerstvení, prodej živých ryb, prezentace produktů včelařů,
ukázka rybářsko-mysliveckých tradic
a práce chovatelů. Hrát bude dechový
orchestr Rožmitálská Venkovanka. Po
oficiálním programu je připraveno posezení při muzice s hudební skupinou
Přescent.
Pokračování na straně 6
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
27. 9. Na rožmitálském zámku uvede
od 19:00 kolegium učitelů Waldorfské
školy Příbram České nebe - Cimrmanův dramatický kšaft.
28. 9. V Galerii Podbrdského muzea
se bude konat od 19:00 Zahajovací
koncert 3. ročníku festivalu Jakuba Jana Ryby. Už tradičně přestaví 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. Vstupné je 100 Kč, snížené
(děti, studenti, senioři) 50 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit na pokladně
Podbrdského muzea nebo rezervovat
na tel. 311 249 262 nebo e-mailu pm@
podbrdskemuzeum.cz.
29. 9. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 necenzurovanou
verzi českého dokumentu V síti 18+.
Film velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na
internetu. Vstupné je 100,- Kč, film je
přístupný od 18 let.
2. 10. V Galerii Podbrdského muzea
se uskuteční vernisáž výstavy Hlavy.
Představí obrazy malíře Josefa Synka a
objekty a grafiky architekta Vlastimila
Tesky. Úvodní slovo pronese paní Sylva
Kofroňová. Výstava potrvá do neděle 1.
listopadu. Vstupné je dobrovolné.

Hudčice
16. 9. V Hudčicích se bude konat
T-mobile olympijský běh. Organizátoři připravují závody pro děti i dospělé. Trasy závodů vedou Hudčicemi po

zemědělské techniky či ochutnat vína.
V 10 a ve 14 hodin uvede divadlo Říše
loutek pohádku o Pejskovi a kočičce, ve
13:30 je plánován křest knihy Jaroslavy Pixové Mlýny na Závišínském potoce
s jeho přítoky a v Blatné a v 16 hodin
začne hudební odpoledne, kde bude
hrát skupina Maraton.

Sedlice
Ani při letošních Svatováclavských
oslavách v Sedlici nebude 28. září
chybět skákací hrad.
Foto: archiv
místních cestách. Závodníci se mohou
zaregistrovat on-line na adrese www.
olympijskybeh.cz, a to do 6. září.
26. 9. V restauraci Montana v Hudčicích začne od 14:00 už 11. ročník
turnaje v Křížové sedmě. Prezentace
bude o půl hodiny dříve. Přihlášky se
mohou podávat do 25. září v Montaně
nebo na telefonním čísle 723 552 830.
Startovné je 100 korun za osobu. Hrát
se bude o putovní pohár a spoustu
dalších cen.

Hvožďany
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. Prohlídky
obnovených prostor budou možné od
10 do 17 hodin a v 11 hodin se uskuteční slavnostní otevření s vystoupením
hostů a komentovanou prohlídkou. Od
10 do 16 hodin bude připraven farmářský a řemeslný trh s prodejem potravin, pochutin, zeleniny, květin, kávy
z regionu, dále zde bude občerstvení,
ukázky řemesel, propagace projektů
MAS Podbrdsko, návštěvníci mohou
zhlédnout putovní výstavu Má vlast
cestami proměn, zúčastnit se soutěží pro děti, vidět prezentaci soudobé

28. 9. V Sedlici se budou konat od
14:30 Svatováclavské oslavy, jejichž
součástí bude také bohoslužba před
kapličkou. Kromě toho bude připraven
skákací hrad, dětské hry, a nebude
chybět ani střelnice. Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet řadu činností,
které dělávali naši předkové a také
ochutnat mnoho dobrot. Pro příjemnější posezení budou hrát harmonikáři.

Volenice
29. 8. SDH Bubovice a obec VoleniceBubovice zvou děti i rodiče na Pirátské loučení s prázdninami. Bude se
konat od 14:00 v areálu pod hospodou
v Bubovicích. Těšit se můžete na dobrodružné putování kolem Bubovického
rybníka, kde získáte indicie k otevření
truhly s pokladem. Na neúnavné piráty
a pirátky budou čekat i další hry a soutěže. Pirátské masky jsou vítány. Večer
bude připraveno posezení pro dospělé.

Vranovice
5. 9. Ve Vranovicích se bude konat
pohádkový pochod. Odchod bude od
14 do 15 hodin z hasičského cvičiště.
V průběhu konání je zajištěno občerstvení, všichni z Vranovic jsou srdečně
zváni.

Vševily
19. 9. Od 10:00 se bude ve Vševilech u
Pupu konat 12. kuličkiáda.

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.

Vyjde kniha S Tuláčky po Brdech? Můžete tomu pomoci

Naše příběhy již jistě znáte. Jsme Tuláčci, smečka dvou podle některých lidí
velkých psíků a jedné člobrdice. Denně
se s vámi dělíme o naše příběhy převážně z Třemšínska a Brd na Facebooku
https://www.facebook.com/tulacci.
Vyslyšeli jsme přání našich čtenářů a
naše příběhy zpracovali do knihy. Kdo
nás zná, moc dobře ví, že cestopis plný
naučených informací od nás čekat nemůže. Můžete se těšit na knihu plnou
zážitků z blízkých Brd. Kniha bude obsahovat minimálně deset výletů a přes

100 zastavení. Je psaná tak, abyste
mohli zabalit batůžek a vyrazit v našich
stopách. V připravované knize zavítáme
na Lovecký zámeček Vacíkov, projdeme
se na Marásek, navštívíme Plešivec, Malý
Tok i Prahu a obejdeme Valdek, který
je veřejnosti nepřístupný. Samozřejmě
nezapomeneme na Třemšín a jeho okolí
včetně Čertova vřetena. V knize budou
i další zajímavá zastavení, která vám
budeme postupně odtajňovat na našem
Facebooku. Aby kniha mohla přijít na
svět, spolupracujeme s crowdfundin-

govým portálem Hithit.cz. Pokud nám
chcete pomoci s vydáním knihy, můžete nám přispět libovolnou částkou nebo
zakoupením knihy na zmíněném portálu. Když nasbíráme potřebný obnos,
kniha vyjde a do Vánoc ji máte doma.
Pokud bychom potřebný obnos nezískali, peníze se vám v plné výši vrátí.
Na naše články se můžete podívat i
na blogu www.tulacci.cz. Tam je archiv
všech našich článků. Kdo by nás chtěl
poznat blíže, může se podívat na náš
Facebook.
Vaši Tuláčci
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První kulaté jubileum Podbrdského muzea
S myšlenkou vybudovat v Rožmitále pod
Třemšínem městské muzeum přišel už
v době první republiky pravděpodobně
tehdejší tajemník František Hofmeister. Pro muzeum bylo uvolněno několik
místností v budově radnice. Tam přečkalo muzeum druhou světovou válku.
Po ní se péče o muzejní sbírky ujali pan
učitel Václav Matoušek a Václav Kotrbatý. Muzeum několikrát měnilo prostory,
nějakou dobu se sbírky nacházely i v zámecké věži, až se usídlilo v budově bývalé školy – Městském, později Brdském
památníku. Mezi exponáty se už tehdy
nacházel například soubor ručně řezaných erbů Václava Kotrbatého či model
chrámu sv. Víta ze stébel žitné slámy
od Karla Valenty. V 60. letech se sbírky
rozrostly o nalezené školní deníky Jakuba Jana Ryby a předměty z pozůstalosti
spisovatele Rudolfa Richarda Hofmeistera. V budově Brdského památníku musely sbírky postupně ustoupit rozšiřující
se kapacitě Základní umělecké školy J.
J. Ryby. Pod vedením Jindřicha Háska
zde vznikla na přelomu století poslední
expozice Brdského památníku.
Po roce 2000 se naskytla příležitost
přebudovat pro kulturní využití průmyslový areál bývalého podniku Agrostroj u
náměstí. S pomocí evropské dotace se
město Rožmitál pod Třemšínem se starostou Josefem Vondráškem pustilo do
náročného projektu. Výsledkem bylo v
roce 2010 otevřené nové Podbrdské mu-

zeum. Tým autorů pod vedením Hany
Křepelkové vybudoval stálé expozice
složené z několika částí: Expozici Pánů
z Rožmitálu, Jak se žilo na Podbrdsku,
Památník Jakuba Jana Ryby a České
mše vánoční i expozici historických automobilů Aero. Na poměry malého města nebývale rozsáhlá expozice zabírá
více než 1600 čtverečních metrů. Součástí areálu Podbrdského muzea je také
galerie určená pro krátkodobé výstavy a
dětské hřiště s vyhlídkovým majákem.
Čestné uznání v národní soutěži Asociace muzeí a galerií Gloria musaealis
získala v roce 2011 opravdu zaslouženě.
Začala se tak psát nová etapa v historii
muzea v Rožmitále pod Třemšínem.
Deset let se může zdát jako celkem
krátká doba. Při porovnání fotografií z
doby před přestavbou areálu a těch aktuálních můžeme ale jasně pozorovat,
kolik práce bylo v Podbrdském muzeu
od té doby odvedeno. Od roku 2010 do
roku 2020 se zde uskutečnilo přesně
90 výstav, včetně deseti letních interaktivních, které každé léto lákají tisíce
návštěvníků. Vzpomínáte na Igráčka,
Fenomén Merkur, Stromy jako domy,
Expedici středověk nebo Večerníčky?
Stálé expozice i sbírky jsou nepřetržitě
opečovávány a rozšiřovány. Sbírky se
postupně rozrůstají například o unikátní
soubor ručně řezaných zalánských madon z borovicového dřeva, díla místních
umělců nebo i předměty vztahující se k

historii zdejších řemesel a průmyslu –
jako například v roce 2019 Gangloffova
šindelka. V roce 2013 vznikla expozice
cvočkařství, o rok později i slévárenství
a truhlářství ve Stodole. Uskutečnilo se
více než 140 akcí – od menších, jako
jsou přednášky či výtvarné dílny, přes
velikonoční a vánoční jarmarky, až po
každoroční Slavnost královny Johanky.
Bez nich si už neumíme společenský život v Rožmitále představit.
Podbrdské muzeum je organizační
složkou Města Rožmitál pod Třemšínem. Spolupracuje s řadou městských i
dalších organizací, spolků i jednotlivců.
Vám všem i vedení města patří dík za
přízeň a podporu instituce, která pečuje
o kulturní dědictví našeho města. Všem
současným i bývalým pracovníkům a
pracovnicím Podbrdského muzea pak
patří neméně veliký dík za práci, energii a zodpovědnost, s jakou o Podbrdské
muzeum pečovali a pečují.
V sobotu 22. srpna jsme v rámci Retro dne oslavili první kulaté jubileum
Podbrdského muzea. Snímky z Retro
dne najdete na straně 18. Podrobnější
reportáž z oslavy přineseme v příštím čísle. Teď bychom chtěli hlavně Rožmitálu
a Podbrdskému muzeu popřát, ať těch
desetiletí, která bude zdejší muzeum v
budoucnu slavit, je nepočítaně.
(pm)

Podívejte se s námi, jak se areál dnešního Podbrdského muzea za deset let proměnil

Nádvoří Podbrdského muzea v roce
2008 a dnes. Vedle možnosti parkování tvoří několikrát do roka také prostor pro společenské akce - jarmarky,
Slavnost královny Johanky a další.

Z původní mlýnice Podbranského
mlýna, pozdější tovární haly, se stala
galerie. Od roku 2010 se v ní uskutečnilo téměř 90 výstav včetně těch
letních interaktivních a řada dalších
kulturních akcí. Konají se zde swingové kavárny, koncerty, jarmarky...

V areálu bývalého Agrostroje vznikly
nejen stálé expozice. Byly vytvořeny i
prostory pro relaxaci. Dětské hřiště s
vyhlídkovým majákem se stalo vyhledávaným místem pro rodiny s dětmi i
mládež, která tu tráví volný čas.

V pátek 2. října se v Galerii Podbrdského muzea uskuteční vernisáž výstavy Hlavy. Představí obrazy malíře
Josefa Synka a objekty a grafiky architekta Vlastimila Tesky. Úvodní slovo pronese paní Sylva Kofroňová.
Výstava potrvá do neděle 1. listopadu. Vstupné je dobrovolné.
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Vzpomínky
Dne 23. září vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana Ivana Holubce z Vranovic.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
maminka, sestra Maruška, bratr Tomáš, syn Alexandr a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
rrrr
Dne 23. září 2020 tomu
bude již šestý rok, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Václav Hubinger
z Leletic. Tatínku náš, jeden den jsi tu byl, druhý už ne. Náhle
jsi nás opustil. V našich srdcích ale žiješ dál. Jako manžel, tatínek a dědeček
stále chybíš nám. Za tichou vzpomínku
dekujeme.
rrrr
Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je čas, jak rádi
bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Loučit jsi se nestihl, tak moc jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho toho
ještě říct. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane na Tebe nikdy vzpomínat. Dne 22. září uplyne 17 smutných
let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jiří Hubinger z Hvožďan. Stále
vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
rrrr
Jsou bolesti, na které není
lék, jsou rozhodnutí, která
nevrátíš zpět, jsou vzpomínky, které nikdy nevymažeš,
jsou lidé, na které nikdy
nezapomeneš. Dne 21. září
2020 uplyne sedm dlouhých smutných
let od chvíle, kdy od nás navždy odešel
náš milovaný syn, bratr, synovec a kamarád Tomáš Křivan. S bolestí v srdci a slzami v očích neustále vzpomínají
rodiče, bratři Štěpán s Anetou, Marek
a teta Alena s rodinou. Všichni, kdo
jste ho měli rádi, vzpomeňte, prosím,
s námi.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 6. září 2020
uplyne pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan
Karel Kulovaný ze Starého
Rožmitálu. Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.
rrrr
Vzpomínku tichou chceme
Ti dát, aby každý vzpomněl,
kdo měl Tě rád. Tvůj úsměv
vítr vzal a nám jen bolest a
žal zanechal. Jen my víme,
co nám osud vzal, v našich
srdcích žiješ dál. Už jen kytičku na hrob
můžeme Ti dát, zapálit svíčku, a pak s
úctou a láskou vzpomínat. Dne 15. září
2020 uplyne sedm let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Alexander Naď ze
Starého Rožmitálu. S láskou vzpomínají manželka Jarmila, syn Pavel a dcera
Lenka s rodinou.
rrrr
Dne 5. září 2020 by se dožil
68 let můj drahý bratr, pan
Ing. Josef Vimr z Rožmitálu p. Tř. Od jeho náhlého
úmrtí uplynulo letos v červenci 20 let. Stále vzpomíná a nikdy nezapomene sestra Hanka s
rodinou.
rrrr
Dne 1. září 2020 uplyne
15 let od chvíle, kdy utichlo zlaté srdce našeho bratra, švagra a strýčka, pana
Václava Šourka. Kdo jste
ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Stále vzpomínají bratr Josef s rodinou a bratr Vladimír
s rodinou.
rrrr
Čas plyne, ale vzpomínky
zůstávají. Dne 29. srpna
uplynuly čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný bratr, pan Josef
Sýkora z Rožmitálu pod
Třemšínem. S láskou stále vzpomínají
sestra Marie a sestra Vlasta s rodinami.

Memoriál Jindřicha Závodného

Na tenisových kurtech v Rožmitále pod Třemšínem se v sobotu 25. 7. 2020 konal již 24. ročník v nohejbalu dvojic veteránů. Pět mužstev bojovalo za letního počasí ve skupině každý s
každým o vítěze nohejbalového turnaje.
Výsledky - veteráni
1. místo Melichar Luboš - Kříž Pavel - Zeithaml Ladislav
2. místo Zajíček Michal - Zajíček Jaroslav
3. místo Braun Karel - Troch Jaroslav
4. místo Richter Josef - Polák Karel - Pejsar Václav
Turnaj mužů se bohužel pro neúčast nekonal.
(jz)

Dne 5. září uplyne osm
smutných roků, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička a
prababička, paní Marie
Sýkorová ze Starého Rožmitálu. S láskou stále vzpomínají dcera
Marie a dcera Vlasta s rodinami.
rrrr
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 28. září
uplyne 12 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, tchán, dědeček a pradědeček, pan Jiří
Trefný z Hvožďan. S láskou a úctou
stále vzpomínají synové Jiří a Karel s
rodinami, vnoučata a pravnoučata.
rrrr
Dne 20. září 2020 uplyne deset smutných let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Eduard Vilt z Rožmitálu pod
Třemšínem. Za tichou vzpomínku děkují syn Eduard a dcera Alena s rodinami.
Dne 27. července by se dožil devadesáti
let.
rrrr
Dne 29. září 2020 uplyne smutných 20
let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Václav Polák ze Sedlice. Za tichou
vzpomínku děkují, manželka Vlasta,
dcery Vlasta, Milena a syn Václav s rodinami.
rrrr
Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene. Dne 4. září
uplyne 10 let od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Libuše
Vonáškové z Hvožďan. Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají dcery Lenka a
Hana s rodinami.
rrrr
Dne 24. srpna 2020 uplynuly dva smutné roky, co
nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička a tchýně,
paní Růžena Komancová
ze Starého Rožmitálu. Vy, kdo jste Růženku znali, věnujte jí, prosím, tichou
vzpomínku. Za rodinu děkují manžel
Josef, syn Tomáš s rodinou a dcera
Martina s rodinou.

Stáhněte si z webových
stránek města Rožmitál
pod Třemšínem www.rozmitalptr.cz do svého chytrého telefonu aplikaci V
obraze, která vás upozorní na všechny novinky a
aktuality z webu. Na webových stránkách můžete
také zaregistrovat svoji e-mailovou adresu, abyste dostávali důležité informace na váš e-mail.
(red)
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Blahopřání

Dne 5. srpna 2020 oslavili manželé
Vlastimil a Ludmila Sedlákovi
diamantovou svatbu – 60 let
společného manželského života.
Srdečně blahopřejeme.

Řekli si své
„ano“
1. srpna
Rožmitál pod Třemšínem
u památné lípy v Aleji Johanky
z Rožmitálu
Václav Havlík, Velenovy
a Eva Hocková, Starý Rožmitál
14. srpna
Rožmitál pod Třemšínem
obřadní síň MÚ
Petr Krátký, Kostelec nad Vltavou
a Zlatuše Šomegová, Rožmitál p. Tř.

Poděkování
Tímto chceme vyjádřit poděkování rybářskému spolku – místní organizaci
Rožmitál pod Třemšínem za vzpomínku na rybáře Jiřího Haase. Všem jeho
kamarádům, kolegům vřelé poděkování.
Děkuje rodina Haasova

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

318 665 339

Knihovna Voltuš
bude otevřena

21. září 2020
od 13:30 do 15:00
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus
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V Rožmitále se konalo Letní vyvedení
V bývalém areálu vojenských kasáren
v Rožmitále pod Třemšínem se konal 8.
srpna sraz vojenské a historické techniky pod názvem Letní vyvedení. Podle
účasti a pozitivních ohlasů návštěvníků
můžeme konstatovat, že se již 6. ročník,
který se letos poprvé konal v Průmyslovém areálu Rožmitál pod Třemšínem,
vydařil.
Na daný den byl připraven pestrý program. Ten začal v dopoledních hodinách
orientačním závodem a byl určen právě
pro účastníky srazu. Dále následovala
komentovaná ukázka „Vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla“,
kterou předvedl sbor dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem. Ve večerních hodinách hrála k tanci a poslechu
skupina MP4fun. Během celého dne si
návštěvníci srazu mohli prohlédnout vystavenou techniku. Rádi bychom poděkovali Městu Rožmitál pod Třemšínem,
majitelům Průmyslového areálu Rožmitál pod Třemšínem, Sboru dobrovolných
hasičů Rožmitál pod Třemšínem pod ve-

dením pana Milana Poláka a všem zúčastněným za danou podporu. Příští rok
se na vás budeme těšit i s novými nápady.
KVHT Západní Pobřeží

Rožmitálští rybáři znovu získali dotaci
Skvělá zpráva pro rybáře Rožmitál pod
Třemšínem. Díky velkému úsilí našeho
hospodáře Pavla Zemka, ale i díky práci
celého výboru ČRS MO Rožmitál p. Tř.
se povedlo proniknout do dotačních titulů a získat tak již v pořadí třetí dotaci
z SZIF – Státního zemědělského intervenčního fondu v letošním roce 2020.
V roce 2018 si naše MO z těchto prostředků pořídila zbrusu nové auto Toyota Hilux, nový dvouosý přívěs za auto
a dvojitou přepravní bednu na ryby.
Dále pak v roce 2019 jsou to nové přepravní bedny sloužící k převozu ryb na
náš rybářský nákladní vůz, i s montáží
a rozvodem kyslíku a vzduchu do přepravních beden, tři aerátory sloužící k
tvoření kyslíku v našich rybnících, elektrocentrála, oxymetr ke zjištění kyslíku ve vodě, zjištění PH, teploty vody a
mnoho dalšího, v neposlední řadě pak
rybářské nářadí v podobě nových kádí,
vaniček a keserů.
Nakonec i v letošním roce 2020 se
povedlo čerpat dotace naší rybářské
organizaci Rožmitál pod Třemšínem v
podobě zakoupení nové hliníkové lodě,
podložní sítě, třídičky ryb (přebírky), rybářského vybavení keserů atd., mincíře

– váhy, motorové vyvětvovací pily Husqvarna a velké dvounápravové káry. Jak
je známo o naší rybářské organizaci, je
to takzvaně výrobní MO na profesionální
úrovni a zabývá se i chovem ryb, které v
rámci velice dobré a dlouhodobé spolupráci se Středočeským územním svazem
pak putují od naší MO do revírů SÚS.
Uvedené věci získané pomocí dotace tak
poslouží k chovu ryb, při brigádách, výlovech, rozvozu ryb a podobně. Doufejme, že naší MO bude vše sloužit, jak se
říká, ve zdraví několik let. Aleš Haluska,
ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
Zářijové akce pro děti v rožmitálské knihovně
q Svatý Václav – 1. – 4. 9. odpoledne
- Víte, kdo je svatý Václav? Jaké zvyklosti a tradice se váží k tomuto světci?
To vše se dozvíte v knihovně. Čekají na
vás kvízy a hry s lidovými tradicemi.
q Slyšíš, jak mluví stromy? – 7. – 11.
9. odpoledne - Odpolední program je
určen všem dětem, které se chtějí dozvědět o stromech a dalších obyvatelích
lesa až neuvěřitelné věci. Přidej se k
naší dobrodružné a napínavé expedici
formou zajímavého kvízu.
q Dary země – 14. – 18. 9. odpoledne
- Dožínky, dočesná, vinobraní… - letní období až do raného podzimu. Jaké
jsou zvyky, tradice a pranostiky? Chcete se dozvědět více? Přijďte do knihovny. Zde si můžete zasoutěžit a zahrát
hry s lidovými tradicemi.
q Pojď si se mnou hrát – 21. – 30. 9.
odpoledne - Zveme všechny děti na odpolední tvoření do knihovny. Společně
q

q

q

q

si vyrobíme panáčky ze zeleniny. Přineste si s sebou různé druhy zeleniny
(bramboru, mrkev, papriku).
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy po celý měsíc
připraveny v oddělení pro děti. Přijďte
si zasoutěžit, případně i něco vyhrát.
Soutěže končí 30. 9.
q

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

Akce pro školy
q Krteček a jeho pohádková knihovna
– pro 1. ročník ZŠ J. J. Ryby
q Z pohádky do pohádky - pro MŠ
q Pasování prvňáčků na čtenáře - 24. 9.
q

q
q

Jazykové kurzy na rok 2020/2021
Také letošní podzim vám Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem nabízí jazykové kurzy. Přihlášky
získáte v rožmitálském infocentru nebo
na webových stránkách www.tremsinsko.cz v sekci „Vzdělávací centrum“.
Pokud se chcete naučit nebo zdokonalit
jazyk, pokud vás jazyky baví, chcete se
potkávat s podobně zaměřenými lidmi
a bez stresu se něco naučit, neváhejte.
Tempo výuky lektoři přizpůsobí úrovni
přihlášených. Kurzy budou otevřeny jen
při dostatečném počtu zájemců. Organizaci kurzů usnadní vaše včasné přihlášení, pokud je to možné, přihlaste se
co nejdříve.
Krátká informativní schůzka pro
všechny jazykové kurzy proběhne v
pondělí 21. 9. 2020 v 17.30 v knihovně.
Přihlaste se, prosím, ještě před informativní schůzkou.
Nabízíme vám v různých úrovních tyto
jazykové kurzy:
ANGLIČTINA
• začátečníci
• mírně pokročilí
• pokročilí
Zahájení na konci září, případně začátkem října v předpokládaném rozsahu 58 vyučovacích hodin za předpokládanou cenu 2 660 Kč (stejné jako v
minulých letech). Výuka bude probíhat

1 x týdně 90 min odpoledne nebo v podvečer. Minimální počet účastníků je osm
pro každou otevřenou úroveň, předběžné vyučovací dny - pondělí (začátečníci),
úterý (mírně pokročilí, pokročilí).
Pozor, termín pro zahájení kurzu angličtiny pro pokročilé je již stanoven, a
to na úterý 22. září od 18.30 h. Přijďte
všichni, kteří máte o tuto úroveň zájem.
NĚMČINA
• začátečníci a mírně pokročilí, zahájení
na konci září v předpokládaném rozsahu 58 vyučovacích hodin za předpokládanou cenu 2 660 Kč. Výuka bude probíhat 1 x týdně 90 min odpoledne nebo
v podvečer. Minimální počet účastníků
je osm pro každou otevřenou úroveň,
vyučovacím dnem je předběžně středa.
Přihlášky jsou potřebné také od těch,
kteří pokračují z loňského roku. V případě menšího počtu zájemců vycházíme vstříc a řešíme rozsah výuky a cenu
individuálně s maximální snahou o konání kurzu. Pokud v průběhu roku zjistíte, že by vám vyhovovala jiná úroveň,
umožníme bez problémů přechod do jiného otevřeného kurzu.
Pokud máte zájem o jiný kurz nebo jinou úroveň, neváhejte nám dát vědět.
Pokud bude dostatečný počet zájemců,
projednáme s našimi lektory možnosti
otevření dalších kurzů. Ing. Petr Jarosil

Knižní novinky v rožmitálské knihovně
Knižní novinky najdete na www.tremsinsko.cz-knihovna-knižní novinky

Knihovna pořádá
náramkový workshop
Knihovna pořádá ve středu 16. září od 16:30 v malém sále Společenského
centra „náramkový workshop“ – navlékni si náramek podle sebe. Přijďte
si navléknout originální
náramek z minerálních
korálků dle vašeho vkusu, dle vašeho
znamení zvěrokruhu, dle vaší fantazie.
Cena jednoho navlečeného náramku je
250 Kč. Rezervaci míst provádějte, prosím, na čísle 606 674 821 nebo v knihovně.
Bc. Tereza Hudečková, DiS.

Virtuální univerzita
třetího věku
Ve čtvrtek 1. října v 10 hodin začne
první přednáškou kurz Virtuální univerzity třetího věku 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 se zaměřením na 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.

Počítačový kurz
pro úplné začátečníky
Pro velký zájem od října znovu otevíráme kurz práce s počítačem pro úplné začátečníky. Účastníci kurzu se seznámí
se základními pojmy z oblasti počítačů,
naučí se využívat internet, pracovat s emailem i využívat sociální sítě. V případě zájmu můžeme zařadit i další témata.
Kurz bude probíhat 1x týdně. V kurzu
je 10 lekcí. Počet míst je omezen počtem počítačů v učebně. Kurzu se může
zúčastnit maximálně osm zájemců.
Proto prosíme o včasné podání přihlášek.
Bc. Tereza Hudečková, DiS.
Informace o provozní době
a kontakty získáte
na www.tremsinsko.cz
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Školní rok 2020/2021 na Základní škole Jakuba Jana Ryby
V úterý 1. září začíná nový školní rok.
Doufejme, že bude probíhat standardně, jen s větším důrazem na dodržování
přísných hygienických opatření. Ministerstvo školství vydalo manuál k provozu škol ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke covid-19. Cílem je umožnit
průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Není omezen počet žáků ve třídách, nejsou stanovena závazná pravidla pro organizaci
vstupu do budovy školy. U vchodů do
školy a v každé učebně budou k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou,
pravidelně bude prováděn úklid všech
prostor, několikrát denně budou dezinfikovány předměty, které používá větší
počet osob (kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, klávesnice…). Pokud
bude žák vykazovat příznaky infekčního
onemocnění, vyzve škola zákonného zástupce k vyzvednutí dítěte. Rodič by měl
v takovém případě kontaktovat praktického lékaře. Manuál je k dispozici i na
našich webových stránkách.
V letošním školním roce bude navštěvovat školu 458 žáků, školní družina
bývá naplněna do 150 dětí. Do školních lavic poprvé usedne 43 prvňáčků.
Zřizovatel školy - Město Rožmitál pod
Třemšínem - věnoval všem prvňáčkům
balíček se základními učebními pomůckami. Přejeme jim, ať chodí do školy
rádi a stráví v ní devět krásných let, na
která budou vzpomínat celý život.
Od tohoto školního roku škola začne
využívat Školní program tzv. Školní pokladnu. Jedná se o novou formu vybírání finančních částek od žáků na různé
vstupy, pomůcky, exkurze, výlety, atd.
Každý rodič si pro své děti vytvoří v tomto programu podúčet, přiřadí k němu
všechny děti, které má na naší škole,
a pošle stanovenou minimální částku
(500,- Kč na 1 dítě). Z tohoto účtu si
bude třídní učitel čerpat potřebné částky. Odpadne tak manipulace s penězi,
děti nebudou muset nosit finanční obnos u sebe. Rodič bude mít účet pod
stálou kontrolou, pokud částka klesne
pod stanovené minimum, bude vyzván
k vložení další částky. Rodič bude mít
možnost odmítnout zaplacení, pokud
nebude souhlasit např. s účastí svého
dítěte na akci. Návod, jak se přihlásit do
tohoto programu, je na stránkách školy
www.zsrozmital.cz pod odkazem Rodiče. Pro radu se můžete obracet na paní
Konvičkovou v kanceláři školy nebo na
tel.: 318 665 172.
V září budeme pro žáky 1. ročníku a
zájemce z dalších tříd objednávat mezinárodní žákovské průkazy ISIC SCHOLAR. O jejich výhodách se můžete více
dozvědět na www.isic.cz.
Na začátku školního roku budeme
také potřebovat zkontrolovat kontak-

ty na rodiče. Žáci dostanou hned první
školní den úkol, a to přinést třídnímu
učiteli aktuální mailové adresy a telefonní čísla rodičů. Mailové adresy jsou
uvedeny v informačním systému Bakaláři. S jejich pomocí si mohou rodiče
sami obnovit zapomenuté heslo.
Pokud by opět musela probíhat distanční výuka, potřebujeme zprovoznit
školní maily všech žáků. Mailové adresy zakládáme žákům od 1. ročníku na
Office 365, ale zatím jsme je využívali
až od 5. ročníku, kdy žáci začínají mít
informatiku. Pro případnou vzdálenou
výuku bychom potřebovali mít funkční
i maily žáků 1. – 4. ročníku. Součástí
je aplikace Teams, která nám umožnila
např. videokonference. Sledujte webové
stránky školy, kde budou informace a
návody, jak dětem pomoci při používání těchto aplikací. Největším problémem
při distanční výuce v minulém školním
roce byla právě zapomenutá hesla.
Během prázdnin jsme prováděli údržbu vnitřních prostor. Velkou akci představovala realizace projektu v rámci
IROP podpořeného MAS Podbrdsko a zřizovatelem školy „Vybudování odborných
učeben ZŠ Rožmitál pod Třemšínem“.
Nové moderní učebny matematiky a zeměpisu podpoří rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd. Technická učebna přiblíží dětem technické a
řemeslné obory a vytvoří podmínky pro
práci s digitálními technologiemi. Bude
vybavena různými stavebnicemi rozvíjejícími jemnou motoriku dětí a robotickými hračkami, které přispějí k pochopení
základů programování. Žáci budou mít
k dispozici i dvě 3D tiskárny.
V září a říjnu dokončíme projekt „Podpora společného vzdělávání“ finančně
podpořeného z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, který jsme
museli v loňském roce přerušit. Ihned
na něj naváže nový projekt podpořený
ze stejného operačního programu „Podpora polytechnického vzdělávání“. Cílem
je opět poskytnout podporu především
žákům s potřebou podpůrných opatření. Budeme realizovat čtenářské kluby,
kluby zábavné logiky a deskových her a
kluby komunikace v cizích jazycích. Žákům ohroženým školním neúspěchem
bude nabídnuto doučování. Navíc budeme realizovat projektové dny ve výuce a projektové dny mimo školu, které
mají podpořit polytechnické a environmentální vzdělávání, kreativitu a logické
myšlení nebo pomoci žákům při rozhodování o jejich profesní orientaci.
V tomto školním roce jsme získali
grant 50 000,- Kč od Nadace O2 na projekt „Bezpečně v on-line světě“ v rámci
programu O2 Chytrá škola. Žáci formou
interaktivních programů a představení získají dovednosti, jak se bezpečně

a odpovědně chovat na internetu, jak
předcházet krizovým situacím v on-line
prostředí, popř. jak je řešit, koho požádat o pomoc. Plánujeme i rodičovskou
kavárnu na téma bezpečné chování na
internetu a kyberšikana s lektorkou zabývající se dlouhodobě primární prevencí rizikového chování dětí.
Ve škole se dlouhodobě zaměřujeme
na oblast prevence rizikového chování
žáků, snažíme se o minimalizaci šikany
a dalších negativních jevů, jako je např.
kouření či požívání alkoholu a jiných
drog. Všechna důležitá pravidla chování
jsou uvedena ve školním řádu, kde jsou
zároveň i postihy za jejich porušování.
Metodičkou prevence rizikového chování je p. uč. Ptáčková, na kterou se mohou žáci i rodiče v případě problému obracet. Výchovné problémy a problémy s
učením je možno řešit i s třídními učiteli
nebo výchovnou poradkyní p. uč. Červenou a samozřejmě s vedením školy.
Škola spolupracuje především s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Příbrami a PPP Lexik v Roztokách. Snažíme se poskytnout žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami pomoc a kvalitní zázemí. Přítomnost asistenta pedagoga ve třídě se již stává běžnou součástí
výchovně-vzdělávacího procesu.
Tradiční akce, na které jste zvyklí a
máte je rádi, budeme pořádat podle aktuální epidemiologické situace. MŠMT
doporučuje v 1. pololetí hromadné akce
omezit.
Od září zahájí svou činnost zájmové
kroužky. Budeme se snažit, aby v kroužku byli žáci jednoho ročníku. Poplatky
za účast v kroužcích jsou zrušeny. Pro
zlepšení podmínek pro dojíždějící žáky,
kteří nechodí do školní družiny, bude v
provozu ranní školní klub.
Pro bezproblémovou práci školy je
důležitá dobrá spolupráce s partnery Školskou radou, Klubem rodičů a přátel
školy, Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových,
Městským kulturním střediskem, Podbrdským muzeem a TJ Spartak. Klíčová je pak pro nás podpora zřizovatele
školy - Města Rožmitál p. Tř. Jsme rádi,
že škola patří mezi priority města. Významná je pro nás i pomoc sponzorů.
O práci naší školy pravidelně informujeme v Třemšínských listech, na
našich internetových stránkách www.
zsrozmital.cz najdete školní vzdělávací
program Klíč do života, školní řád, projekty, které realizujeme, další podrobné
informace a fotografie ze života školy a
školní družiny.
Přeji všem žákům sťastné
vykročení
ˇ
do školního roku 2020/2021 a rodičům
jen samou radost z dosažených studijních výsledků svých dětí.
PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy
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Termíny prázdnin v tomto školním roce
Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní

29. a 30. 10. 2020
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
29. 1. 2021
8. 2. – 14. 2. 2021
1. 4. 2021
1. 7. – 31. 8. 2021

Pravidla pro uvolňování žáka
a omlouvání jeho nepřítomnosti
• Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného
důvodu (např. nemoc), je zástupce žáka povinen informovat
školu první den nepřítomnosti (nejpozději do tří kalendářních
dnů) o důvodu nepřítomnosti (ústně, telefonicky, písemně).
• Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci (např. rekreace,
rodinné důvody), požádá zástupce žáka písemně třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti zástupce žáka
může uvolnit žáka na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Formulář pro uvolnění je k dispozici v kanceláři
školy nebo na www.zsrozmital.cz – odkaz Formuláře.
• Každou nepřítomnost žáka omlouvá písemně zástupce žáka
do žákovské knížky nejpozději do tří dnů po jejím ukončení,
v odůvodněných případech (např. při podezření ze záškoláctví apod.) může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný
úřední doklad o důvodu nepřítomnosti žáka.
• Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování
nebo jiné předem naplánované aktivity mohou žáci opustit
budovu jen se souhlasem třídního učitele (v případě jeho nepřítomnosti zastupujícího TU) nebo učitele následující vyučovací hodiny, a to na základě písemné žádosti zákonného
zástupce žáka.
Poznámka: V žákovské knížce jsou uvedeny e-mailové adresy třídních učitelů, na které můžete zasílat informace o důvodu nepřítomnosti svého dítěte. Využívejte přednostně komunikaci přes Bakaláře. Termíny omluvenek jsou převzaty ze
školského zákona a je povinností rodičů je dodržovat.
Žádáme rodiče, aby z důvodu zajištění maximální bezpečnosti žáků ve škole používali pro vstup pouze hlavní vchod a
svou návštěvu ohlásili v kanceláři školy.

Informace ze školní družiny

Žádáme všechny rodiče, aby dodržovali následující pravidla
ohledně platby poplatků za školní družinu. Při jejich nedodržení nám velmi komplikujete kontrolu plateb, kterou musíme
provádět i vzhledem k rostoucímu počtu neplatičů.
• Měsíční poplatek za ŠD je 80 Kč. Platba se provádí max. ve
dvou splátkách za školní rok.
v jedné splátce (za období září - červen) do 15. září, 800 Kč
ve dvou splátkách:
1. splátka (za období září - prosinec) do 15. září, 320 Kč
2. splátka (za období leden - červen) do 15. ledna, 480 Kč
Platba se provádí na účet školy 281292379/0300 trvalým
příkazem nebo v hotovosti přímo v kanceláři školy. Pokud zákonný zástupce po opakované výzvě poplatek neuhradí, jeho
dítě bude ze školní družiny vyloučeno.
• Úplata může být snížena nebo prominuta
a) dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na
sociální příplatek nebo
b) dítěti, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže
řediteli.
• Odhlašování dětí ze ŠD:
Rodiče mohou dítě v průběhu šk. roku písemnou formou odhlásit. Přeplatek za každý celý měsíc bude vrácen v kanceláři
školy. Další informace najdete na webu školy.

Akce ZŠ plánované na září
q 1. září – Zahájení školního roku
q 1. září – Den otevřených dveří ve školní družině
q 2. září – Den s třídním učitelem (prokazatelné seznámení
se školním řádem, poučení o bezpečnosti, seznámení
s MPP, třídnické záležitosti)
q 3. září – exkurze do TechAku v Březnici (6. B)
q 8. září – Fotografování žáků 1. stupně
q 15. – 17. září – „Dny pro záchranu života“
q 24. září – Pasování druháčků na čtenáře
q 30. září – Český den proti rakovině (Květinový den)
Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Škola/Fotogalerie

Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Duhovo-sluníčkový zpravodaj
Prázdniny jsou za námi. Ty
letošní ve školce byly krátké, pouze dvoutýdenní. Prodloužením doby prázdninového provozu jsme vyšli
vstříc hlavně zaměstnaným
rodičům, kteří byli nuceni se
o své děti starat v době uzavření školy z důvodu koronavirové pandemie. Děti, které
byly ve školce, si užívaly na
zahradě, nevíce byly nadšené
z nových pískovišť a hromady
jemňoučkého písku, ze kterého se tak báječně staví hrady, tunely… Během září přibydou
ještě nové zahradní prvky, zahrada se tak stane lépe využitelnou pro hry, rozvíjení obratnosti a učení v přírodě.
Dne 1. září budeme otvírat novou třídu, celkově bude mít
škola sedm tříd. Do školy nastoupí 41 nových dětí, z toho 28
ve věku 2-3 roky. Do školy nastupují čtyři nové paní učitelky.
Všechny čeká dlouhá a velmi náročná práce než se z malých
Kuřátek stanou moudré Sovičky, které mohou odejít do 1. třídy. Do školy nastoupí i děti, které byly doma z obavy nákazy
covidem 19. Pro ně bude návrat po tak dlouhé době těžší.
Nástup do školky je jeden z nejvýznamnějších kroků v našem životě. Je to období, které není lehké ani pro děti ani pro
jejich rodiče. Jak tento přelom v životě malých školáčků zvládnout a jak jim usnadnit první dny v novém prostředí? Pokud
se jako rodiče nedokážete ovládnout a první den ve školce budete smutní, nervózní nebo nejistí, věřte, že dítko vaše pocity
rychle vycítí a přenese je na sebe. Čím klidnější budete, tím
klidnější bude i vaše dítě. Hodně si s dítětem povídejte, mluvte o jeho pocitech, zjišťujte jeho obavy a hledejte řešení. Vaše
dítě potřebuje vědět, že se o něj zajímáte i ve chvílích, kdy
spolu nejste. Nikdy nestrašte dítě slovy: „Počkej, ve školce tě
naučí…!“, „Když budeš zlobit, nechám tě tam déle!“ apod. Dítě
by nemělo tato zařízení vnímat jako trest. Mluvte spolu o tom,
co ho ve školce čeká. Čím více se toho dítě o novém prostředí
dozví, tím lépe ho bude snášet. Trénujte s dětmi ranní vstávání a učte je samostatnosti. Navrhněte dítěti sled povinností,
které by mělo každé ráno splnit (čištění zubů, oblékání…) a
raději si přivstaňte, než abyste se vypravovali ve spěchu a
zmatku. Pro dítě znamená dlouhé loučení další emoční vypětí
a stres, proto neprotahujte okamžik loučení déle, než je nutné. Nikdy neodcházejte tajně, aby se nenarušila důvěra dítěte
a vždy vyzvedávejte dítě tak, jak slíbíte. My uděláme vše, aby
ˇ
vaše děti byly ve školce sťastné
a spokojené.
Před námi je měsíc, který „září“. Přejeme si, aby stejně zářily
všechny děti a jejich rodiče po celou dobu docházky do mateřské školy.
Za kolektiv mateřské školy Marie Vrňatová
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Speciální ZŠ Rožmitál p. Tř.

Začíná školní rok 2020/2021

Koncem srpna proběhly v naší škole poslední přípravy na
školní rok 2020/2021. Během jarního přerušení výuky a
prázdnin jsme rozšířili školu o jednu učebnu, zcela nově jsme
vybavili dvě učebny. Do nového školního roku máme přihlášených 40 žáků. Aby byla výuka v naší škole maximálně přizpůsobena individuálním potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, otevíráme pro tento školní rok šest tříd a
čtyři oddělení školní družiny. Ve třídě, kam nám nastupují tři
prvňáčci, jsou například pouze čtyři žáci. Mimo výše uvedená
materiálně technická a personální opatření, která jsme již pro
další školní rok připravili, budeme samozřejmě připraveni realizovat výuku tak, abychom maximálně čelili výpadku výuky
v jarním období a nebezpečí opakování této situace. V zásadě
máme připravena tato opatření:
• navázat na znalosti získané distanční formou výuky, které
mohou být u jednotlivých žáků dle jejich zapojení rozdílné a
toto vyhodnocovat
• podpořit žáky, kteří měli problém ve výuce na dálku a pracovat na zlepšení podmínek u těchto žáků v případě opakování
situace
• využít dotaci MŠMT na nákup digitálních učebních pomůcek, využít k tomuto účelu i rezervní a investiční fond školy
• rozšířit spolupráci technika ve výuce hrazenou ze „Šablon“
do dalších dvou tříd a zaměřit se na zvládání techniky v rámci
vzdáleného přístupu
Během školního roku máme opět připravenu řadu projektů.
Již druhý týden budeme realizovat školu v přírodě, která se
nemohla uskutečnit v červnu. Domnívám se, že pobyt na Kvildě v penzionu, kde bude jen naše škola, a vycházky do krásné
šumavské přírody budou příjemným úvodem školního roku.
Naplánovány jsou i další akce, např. návštěva Hornického
muzea v Příbrami, zopakovat chceme i návštěvu pracovníků
vzdělávací agentury POCHOP přírodu.
Závěrem to nejdůležitější – věřím, že po celý rok pojedeme na
zelenou!
Mgr. Pavel Bártl

Prázdninové posezení v Hutích
V sobotu 15. srpna 2020 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Hutích pod Třemšínem již třetí ročník prázdninového
posezení. Při té příležitosti se sešli členové sboru s rodinnými
příslušníky posedět, popovídat a pobavit se. Zázemí jsme vytvořili v nově opravené hasičské zbrojnici, sezení nám zapůjčilo Město Rožmitál p. Tř. Občerstvení bylo úžasné, pečené prase na rožni všem moc chutnalo. Rodiče s dětmi si odpoledne
zpestřili na dětském hřišti. Všem se moc líbilo a těšíme se na
další ročník.
Mgr. Lenka Rážová, jednatelka sboru

Záštity nad konáním 3. ročníku Festivalu
Jakuba Jana Ryby 2020 převzali:
starosta města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josef
Vondrášek, P. Mgr. Petr Misař, administrátor
Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál,
Dominik kardinál Duka OP, hejtmanka Středočeského
kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtman
Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard, náměstkyně
primátora města Plzeň Mgr. Eliška Bartáková, starosta
města Březnice Ing. Petr Procházka, starostka města
Mníšek pod Brdy Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.,
místostarostka města Mníšek pod Brdy Ing. Dana
Dalešická, starosta města Přeštice Mgr. Karel Naxera

Zahajovací koncert
pondělí 28. 9. 2020 v 19:00
Rožmitál p. Tř., Podbrdské muzeum
Sekce Rybova symfonická hudba,
Rybův interpret a Rybův junior.
Dramaturgický úvod Jiří Štrunc. Beseda s Rybovým
interpretem: Zuzana Rzounková
Program:
Jakub Jan Ryba:
Koncert pro lesní roh a orchestr in Dis, N 541
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4
Karl Ditters von Dittersdorf:
Symfonie č. 4 F dur „Zachránění Andromedy Perseem“
Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň
Zuzana Rzounková – lesní roh
dirigent Jiří Štrunc
Vstupenky v ceně 100,- Kč za plné vstupné a 50,- Kč
za zlevněné vstupné pro důchodce a studenty je možné
zakoupit v Podbrdském muzeu nebo rezervovat
u Mgr. Pavly Váňové Černochové na čísle 311 249 262,
www.podbrdskemuzeum.cz
Zahajovací koncert již tradičně představí v obnovené rožmitálské premiéře některý z Rybových instrumentálních
koncertů. Tentokrát to bude dvouvětý Koncert pro lesní
roh a orchestr in Dis. Ten představuje Rybu v úplně jiném
světle, jako autora schopného na malé ploše vyjádřit hudbou řadu nálad, jejich odstínů a rozdávat jejím prostřednictvím radost podobně přímočaře jako jeho velký vzor
Wolfgang Amadeus Mozart. Jako zajímavé dramaturgické
srovnání zazní právě Mozartův 4. koncert pro lesní roh a
orchestr. Z Rybovy tvorby je více než patrné, že některé Mozartovy skladby znal, nicméně faktograficky to dokázané
není. Oba instrumentální koncerty zazní v podání „Rybova
interpreta roku 2020“ - vynikající hráčky na lesní roh Zuzany Rzounkové a za doprovodu Symfonického orchestru
Konzervatoře Plzeň pod taktovkou dirigenta Jiřího Štrunce. Program je doplněn jednou z nejzajímavějších symfonií
Karla Ditterse von Dittersdorf z naprosto originálního cyklu jeho programních symfonií. Ditters zkomponoval pod
dojmem Ovidiových „Proměn“ celkem 12 symfonií, z kterých se dodnes zachovalo pouze šest. Takto koncipovaný
opus symfonií byl v roce 1783 naprostým unikátem a zcela
oprávněně s ním skladatel ve Vídni triumfoval. Orchestr se
pak představí v roli “Rybova juniora” právě v Symfonii č. 4
F dur Karla Ditterse von Dittersdorf.
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Rodinné centrum Třemšínek

Místní akční skupina Podbrdsko

Rodinné centrum Třemšínek se pro vás znovu otevírá od 1.
září 2020 a otevírací doba je od 8:30 do 11:30. Jeho program
je následující:
pondělí 9:00 Hravé cvičení pro děti ve věku 3 - 12 měsíců		
9:30 Pohyby s říkanky pro děti ve věku 1 - 6 let		
úterý
8:30 - 11:30 Herna				
středa 9:30 Hravé tvoření pro šikovné ručičky - od 1 roku
čtvrtek 8:30 - 11:30 Herna, lidové říkanky
pátek 9:30 - 10:00 Hrajeme si s písničkou (vhodné pro děti
již od 1 roku)						

Místní akční skupina Podbrdsko
zve v září na Valnou hromadu

Burza oblečení a vybavení
Rodinné centrum Třemšínek ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Rožmitál pod Třemšínem pořádají Burzu
oblečení a vybavení ve dnech 17. – 19. 9. 2020 v přízemí Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem.
čtvrtek 17. 9. a pátek 18. 9.
příjem a prodej zboží 9:00 – 11:30 a 14:00 – 17:00.
sobota 19. 9.
výdej neprodaného zboží 9:00 – 11:00
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 je 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.

Dračí stezka pro odvážné rytíře
Na 28. 9. od 9:30 je připravena dobrodružná stezka pro odvážné rytíře. Setkáme se na hřišti za domovem seniorů v Rožmitále v ulici V Sadech. Po cestě děti budou plnit úkoly a na
konci cesty ověří svou odvahu při cestě do dračího doupěte.
Na odvážné čeká odměna od samotného draka. Pojďte se společně s námi vypravit na dobrodružnou dračí stezku plnou
nástrah a úkolů. Najdeme v sobě sílu a odvahu postavit se
samotnému drakovi a za pomoci slunečních darů vezmeme
drakovi jeho moc. Třeba se nám podaří odhalit tajemství, co
drak ve svém doupěti tak ostražitě hlídá.
Monika

Vodnický tábor na Berounce

Místní akční skupina Podbrdsko bude pořádat ve čtvrtek 3. září 2020 od 17 hodin Valnou
hromadu. Na jednání Valné hromady srdečně
zveme všechny členy místní akční skupiny,
ale také zájemce z veřejnosti - zástupce obcí,
škol, podnikatelů, neziskovek i fyzické osoby,
které se zajímají o dění v regionu a chtějí přispět svými názory a nápady k jeho rozvoji.
Pokud se chcete stát členy místní akční skupiny, rádi vás
přivítáme do našich řad. Ozvěte se na kontakty níže a potkáme se.
Hlavní body programu jednání Valné hromady MAS Podbrdsko:
1. Žádost o Standardizaci MAS na programové období 2021+ sdělení informací k podání žádosti o plnění povinností fungování místní akční skupiny na svém území na období od roku
2021
2. Volba do orgánů MAS - správní rada, výběrová komise, dozorčí rada (z důvodu podání Žádosti o standardizaci je nutno
zvolit nově orgány na další funkční období)
3. Plnění Strategie MAS Podbrdsko 2014-2020 a plánované
Výzvy MAS Podbrdsko z jednotlivých Operačních programů
4. Zahájení tvorby nové Strategie MAS Podbrdsko na období
2021-2027 - komunitní jednání k výběru hlavních témat financování projektů v dalších letech
Budeme se těšit na viděnou v Kulturním domě v Milíně,
Václavská ul. 261. Prosím o potvrzení vaší účasti z organizačních důvodů do pondělí 31. 8. 2020 na e-mail info@maspodbrdsko.cz nebo sms zprávou na tel. 725 912 006. Děkuji.
Hezké dny přejí zaměstnanci kanceláře MAS Podbrdsko.

V Rožmitále a ve Voltuši bude
očkování psů proti vzteklině
MVDr. Jiří Korecký bude očkovat psy proti vzteklině v pátek
4. září ve Voltuši na návsi od 17:00 do 17:10 a v Rožmitále p.
Tř. na obvyklém místě u špejcharu od 17:15 do 17:30. (red)

OKÉNKO OPOZICE

„Rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem se o prázdninách účastnil tradičního Vodnického tábora na krásné řece Berounce, pořádaného Středočeským rybářským
územním svazem,“ napsala ke snímku vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem Jaroslava Nassová (vpravo).
Foto: archiv rybářů

Léto se chýlí ke konci a pomalu se vrací doba roušková. O
smyslu nových vládních opatření však již veřejně pochybují i
mnozí experti z řad lékařů. Nám pak nezbývá nic jiného, než
používat zdravý rozum, chovat se k sobě ohleduplně a vážně popřemýšlet, zda bychom se letos přeci jen neměli nechat
naočkovat proti klasické chřipce. Začátkem října nás čekají
krajské volby. Ať už si o smyslu krajů myslíme cokoliv, je to
jedna z mála příležitostí, jak může každý z nás aktivně ovlivnit, jak se u nás bude žít. No a kdo volit nepůjde, ať se aspoň
na chvilku zamyslí nad tím, koho ze svého okolí tímto způsobem nechává rozhodovat za sebe.
Není těžké odpovědět na otázku, která krajská reprezentace
má na svědomí nejvíc ostudy, průšvihů a negativních mediálních kauz. Ne snad, že by Středočeský kraj měl takovou
smůlu na hejtmany. Spíš má smůlu na voliče a jejich priority
při rozhodování. Především voliči současných levicových vládnoucích stran by měli zvážit, zda si opravdu přejí pokračování
současné krajské vlády, pro kterou je krajský rozpočet bezedným korýtkem, z něhož si vyvolení můžou vesele nabírat
hlavně pro sebe a své kamarády. Vážně chcete, aby se nám po
volbách zbytek republiky vysmál za to, že jsme se ani tentokrát nepoučili?
Rudolf Mareš ml.
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Okénko rožmitálských rybářů Rožmitálští čápi už odletěli

Rybářské závody

Naše organizace pořádá na Sadoňském rybníku - koupališti v sobotu 19. září rybářské závody pro dospělé členy a v neděli 20. září závody pro děti.
Podrobnosti již popsal ředitel závodů Radek Tůma v červencových Třemšínských listech. Rádi bychom na tuto akci upozornili. Budou to jiné závody, než byly vždycky na Jezu, už
jenom rybolov na chovném, bohatě osazeném rybníce určitě
může stát za to. Termín je úplně těsně před výlovem, takže
si myslím, že budou bohaté úlovky. Přijďte se zúčastnit nebo
alespoň podívat. Bližší informace najdete také na www.rybarirozmital.cz.

Pozvánka na slavnosti

Hned další týden, v
sobotu 26. září se od 10 hodin budou konat ve sportovně-rekreačním areálu už páté rybářsko-myslivecké slavnosti spojené s výlovem Sadoňského rybníka, prodejem živých ryb hned
na hrázi, prodejem rybích pochutin a dalších dobrot. Protože
ryba musí plavat, bude ji i čím zapít, a to rybáři dovedou.
Proběhne také oblíbené pasování na rybáře, obzvláště pokud
podlévající nešetří s vodou. Tak teď bude záležet vše na počasí. Chtěl bych poprosit všechny účastníky závodů i slavností,
aby dodržovali nařízení platná v dané době a pro dané místo.
Snad nám to nic nezhatí.

Pozvánka na výlov

Naše organizace byla požádána z vedení ČRS SÚS, abychom provedli výlov rybníka Pecovák v Bohutíně. Já nepamatuji, že by se tento rybník lovil,
takže tam mohou být k vidění zajímavé kusy. Případně uvítáme i pomoc při výlovu, kde bude dobrá každá ruka. Výlov
proběhne v pondělí 28. září od rána.

Gratulace

V červenci oslavil dlouholetý člen výboru
naší organizace Milan Málek významné životní jubileum. Přejeme mnoho sil a zdraví do dalších let.
Milan Pojer

Ozvěny kina na zámeckém nádvoří
Po letním kinu na zámeckém
nádvoří už dnes není ani stopy, ale my bychom se za ním
chtěli ještě jednou ohlédnout.
Letos se už druhým rokem zámecká brána otevírala v letních
večerech, aby přivítala filmové
nadšence. Zatímco vloni jsme
kino organizovali s laskavou
pomocí Města Rožmitál pod
Třemšínem, letos jsme si to
vyzkoušeli vše na vlastní pěst.
Bylo to náročné, ale myslíme
si, že úspěšné. Během tří víkendů jsme promítli šest filmů,
které v součtu navštívilo 350 návštěvníků. Jednoznačným
hitem se stal divácký výběr filmu Ať žijí duchové!, na který
se přišlo podívat odhadem 130 malých i velkých diváků. A
protože přišli na bývalý hrad, nechybělo přivítání opravdickým rytířem a závěrečné zjevení ducha v okně. Jak film, tak
následné „strašení“ si vysloužilo vřelý potlesk.
I my bychom teď rádi tímto způsobem pomyslně zatleskali a
poděkovali nejen všem, kteří přišli (a to i opakovaně), ale hlavně těm, kteří se na realizaci podíleli. Ze všech je však potřeba
jmenovat ty nejdůležitější - Božík Filipovský, Petr Makovička,
Tomáš Trávníček a Standa Trávníček. Bez jejich pomoci, úsilí
a nadšení by kino jednoduše nebylo. Dále děkujeme Martinu
Machatovi z kina v Příbrami za spolupráci, březnickému Festivalu Deziluze za zapůjčení židlí, Karlu Dammerovi za zapůjčení lešení a Městskému kulturnímu středisku za propagaci.
Sezóna na zámku však nekončí a v září se chystají další akce,
které najdete v kulturním přehledu. My se na ně a na vás moc
těšíme!
Za Rožmitálský zámek, z. s., Kristýna Machová

Rožmitálští čápi už opustili své hnízdo na bývalém slévárenském komíně u Normy, a my si tak můžeme v krátkosti
zrekapitulovat jejich „pobyt“ v našem městě, který jsme letos
poprvé mohli sledovat i prostřednictvím webkamery.
V posledním červencovém týdnu začaly
naplno pokusy čtyř
mladých rožmitálských
čápů o létání. Poskakování do výšky na hnízdě postupně přerostlo
v odvahu spustit se z
výšin komína a provést
průlet kolem hnízda.
Nejmenší čapí potomek se nechtěl dlouho
zapojit do leteckých
pokusů svých sourozenců, ale příroda je mocná a i onomu
čápěti „řekla“, že musí trénovat, protože má před sebou zhruba deset tisíc kilometrů dlouhou cestu a musí být dostatečně
připravené. První pokusy byly nesmělé a zřejmě i riskantní,
neboť nebylo lehké nastoupat zpátky na komín.
V pondělí 20. července jsem dostal ráno v 7:30 telefonát, že
asi mladý čáp „naboural“ do staré Normy a je zřejmě otřesený.
Spolu s kamarádem Pepou Maškem, zaměstnancem benzinové pumpy u Ravaku jsme se vypravili čápa „zachránit“. Čáp
ale již na uvedeném místě nebyl, přemístil se prý za doprovodu hodné paní přes hlavní silnici ke komínu pod hnízdo.
Podle jeho pohybů bylo zřejmé, že zraněný není. Vytlačili jsme
ho na kopeček k Šichtamtu, aby měl alespoň malou výšku na
vzlétnutí. Čáp se ale k žádnému vzletu dlouho neměl, a tak
jsme odešli domů. Po poledni přišel další telefonát od dcery
Pepy Maška – Báry, že čáp sice vzlétl, ale nenastoupal potřebnou výšku a zmizel kdesi za Ravakem. Nastalo další hledání,
ale bezvýsledné. Čápa jsme nenašli. S obavami jsme se rozešli
domů a doufali, že vše dobře dopadne – a dopadlo. Dokázal to!
Odpoledne již stáli na komíně všichni čtyři mladí čápi pod dohledem rodičů, kteří je kontrolovali z komínů na Šichtamtu.
Domníval jsem se, že v době psaní tohoto článku do Třemšínských listů s uzávěrkou 20. srpna budou čápi ještě na
hnízdě a budou se kolem 25. dne v měsíci chystat k odletu
do Afriky. Vše je ale jinak. Zřejmě vlivem proměnlivého počasí posledních let se termíny odletu posouvají o několik dní
zpět. V roce 2013 odlétli čápi 30. 8., v roce 2014 pak 24. 8.,
a v roce 2015 odlétli 26. 8. Od tohoto roku se datum odletu velmi zkrátilo. V roce 2016 odlétli 18. 8., v roce 2017 už
15. 8., v roce 2018 odlétli 16. 8., a v roce 2019, tedy v loňském roce již 14. 8!
Letošní odlet starých čápů 17. 8. nás sice překvapil, ale jak
je z uvedených údajů zřejmé, není výjimečný.
Mladí čápi odlétají vždy o několik dní dříve. Naposledy byli
mladí čápi viděni na komíně 13. 8. k večeru a zřejmě nad ránem 14. 8. se všichni mladí čápi vydali na dlouhou cestu.
Velmi nás vyděsil čáp, který po odletu našich čápů přistál
na hnízdě a posléze přelétl na komín Šichtamtu. Vykazoval
znaky mladého čápa. Měl kratší zobák, ne zcela červený, i
postavou se zdál menší. Při bližším prozkoumání se zjistilo,
že je kroužkovaný a tudíž není náš. Druhý den již na komíně
nebyl. Naši čápi z důvodu nepřístupnosti hnízda kroužkováni
nejsou.
V letošním roce nás čápi pěkně potrápili. Několikrát jsme
je hledali, pomáhali k jejich ochraně a díky všem pozorným
lidem, kterým tímto velmi děkuji, jsme dokázali naše bílé a
oblíbené obyvatele ochránit. Je vidět, že díky informacím a
nainstalováním webkamery na Šichtamt, kterou zabezpečilo
město, se zvýšila sledovanost dění na hnízdě.
Těšme se na příští jaro a další krásné zážitky, které nám
jistě čápi připraví.
Miloslav Maroušek
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ZÁŘÍ 2020
pátek 4. září v 20:00
HAVEL drama, životopisný ČR
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie – Václava Havla z časů disentu.
Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby
a humor. V centru všeho je pak neobvyklý, ale o to silnější
vztah s manželkou Olgou.
Hrají: Viktor Dvořák, Anna Geislerová, Martin Hofmann...
Režie: Slávek Horák
2D – 100 minut – od 12 let – 120,- Kč
sobota 5. září v 15:00
HURÁ DO DŽUNGLE animovaný, rodinný MUS
Když do džungle zavítá návštěvník z vesmíru, zvířátka
jsou nadšená, protože jim předá schopnost mluvit. To ale
ještě netuší, že byl vyslán, aby jejich planetu ovládl. Malý
mimozemšťan je velmi překvapený pohostinstvím a přátelskou povahou zvířátek z džungle a začíná zde vznikat
nové přátelství. Aby se mohl vrátit domů, vypraví se společně s novými přáteli najít ztracenou vesmírnou loď.
Režie: Brent Dawes
2D – 88 minut – přístupný – 110,- Kč
úterý 8. září v 19:00
ŠARLATÁN drama, životopisný ČR/SK/IRL/PL
Příběh je inspirován osudy léčitele Jana Mikoláška, na
kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev
včetně osobností politického i kulturního života.
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj...
Režie: Agnieszka Holland
2D – 118 minut – od 12 let – 130,- Kč
úterý 22. září v 19:00
ˇ
STĚSTÍ
JE KRÁSNÁ VĚC komedie ČR
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba
jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale
změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra
176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa
neomezených možností.
Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Marek Taclík...
Režie: Jiří Diarmaid Novák
2D – 99 minut – přístupný – 120,- Kč
pátek 25. září v 20:00
CASTING NA LÁSKU komedie ČR
Neúspěšná herečka Stela Nebeská s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí
angažmá v divadle a manžel ji začne podvádět. Stela se
nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si najde někoho, před
kým její manžel zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý konkurz na novou lásku.
Hrají: Jan Řezníček, Martin Sitta, Lukáš Langmajer...
Režie: Eva Toulová
2D – 85 minut – od 12 let – 120,- Kč
úterý 29. září v 19:00
V SÍTI 18+ dokument ČR
Necenzurovaná verze V síti 18+ divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu. Zakryté totiž zůstávají pouze tváře predátorů. Tři
dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální
sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
2D – 100 minut – od 18 let – 100,- Kč
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KINO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

790 let
založení města
Rožmitál pod Třemšínem
140 let
založení SDH Rožmitál
pod Třemšínem
20 let
vzniku orchestru
Rožmitálská Venkovanka

Oslavy 140. výročí založení SDH Rožmitál
pod Třemšínem se konají za finanční
podpory Středočeského kraje a pod záštitou
hejtmanky Středočeského kraje
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.

PROGRAM OSLAV
11. září 2020

Společenské centrum
18:00 Slavnostní schůze ve velkém sále Společenského
centra v Rožmitále p. Tř. s hudebním doprovodem a občerstvením po skončení oficiální části - pro pozvané hosty
12. září 2020
Parkoviště u Podzámeckého rybníka
12:00 Příjezd a vítání sborů v prostoru parkoviště
u Podzámeckého rybníka v Rožmitále pod Třemšínem
12:30 Zahájení průvodu s historickými prapory a průjezd
městem s hasičskými vozidly za doprovodu dechového
orchestru Rožmitálská Venkovanka
13:00 Pokládání věnců u pomníku padlých
14:00 Slavnostní zahájení oslav v areálu parkoviště
u Podzámeckého rybníka a dekorování praporů stuhami
14:30 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 připravena výstava fotografií
z historie města.
Sportovně-rekreační areál
21:00 Hasičská světelná, hudební a vodní fontána na
koupališti ve Sportovně-rekreačním areálu v Rožmitále
Vydejte se společně s Elsou do Ledového království
plného kouzel a překvapení.
Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem zve

ve středu 4. listopadu od 17:00
do Společenského centra v Rožmitále p. Tř. na další

LEDOVOU SHOW S ELSOU

vstupné 130,- Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje
Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř.
soutěže • tancování • dárečky pro děti • spousta zábavy
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Táborníky zaujalo Cvokařské
Titul Čestný Královák
muzeum ve Starém Rožmitále pro rožmitálského starostu

Mladí táborníci navštívili v sobotu 15. srpna Cvokařské
muzeum ve Starém Rožmitále. Zajímaly je nejen figurky
ve veřtatu a na zahradě, ale i práce a život v obci. Návštěvníci byli z jednoho z řady dětských táborů v jižních
Brdech, konkrétně od Vranovic.
Foto: Jindřich Jirásek

5. MYSLIVECKO-RYBÁŘSKÁ SLAVNOST
spojená s výlovem Sadoňského rybníka
v Rožmitále pod Třemšínem

Oslava práce podbrdských
myslivců, rybářů a včelařů
26. září 2020 od 10 do 16 hodin
• tradiční výlov Sadoňského rybníka (začátek cca v 10:00)
• myslivecké troubení, ukázka zpracování ryb
• ukázky práce sokolníka a výcviku loveckých psů,
soutěže pro děti
• lesní pedagogika - naučný program pro děti - LČR s. p.
• prodej rybích specialit, zvěřinových specialit, klobás
a dalšího občerstvení
• prodej živých ryb, prezentace produktů našich včelařů
• ukázka rybářsko-mysliveckých tradic a práce chovatelů

Starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek dostal od šumavského spolku Horní Králováci titul
Čestný Královák za mimořádně vřelý vztah k Šumavě a
Šumavákům. Stalo se tak při návštěvě hejtmana Horních
Králováků Josefa Sovy, vicehejtmana Ing. Ivana Vokáče
a místostarostky partnerské obce Zdíkov Ivy Loziášové
v Rožmitále 20. srpna. Připomeňme, že Horní Králováci opravili v loňském roce křížek na bývalém morovém
hřbitově ve Starém Rožmitále, posléze se zúčastnili jeho
žehnání a zprostředkovali partnerství mezi městem Rožmitál pod Třemšínem a krásnou šumavskou obcí Zdíkov.
Na snímku je Ing. Josef Vondrášek s Josefem Sovou a Ing.
Ivanem Vokáčem.
Foto: František Žán

hraje dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka
po oficiálním programu je připraveno posezení
při muzice s hudební skupinou Přescent
Pořádá Město Rožmitál pod Třemšínem za podpory
Středočeského kraje ve spolupráci s firmou Kaiser s. r. o.,
Českým rybářským svazem - místní organizací Rožmitál
p. Tř. a Středočeským územním svazem,
Mysliveckým spolkem Rožmitál p. Tř. a Českým
svazem včelařů - ZO Rožmitál p. Tř.

AUTOTAXI

pro zlepšení dopravní obslužnosti obcí zajišťuje
Město Rožmitál pod Třemšínem

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK (je-li pracovní den)
11.00
11.15
11.45
12.00

-

Rožmitál p. Tř. - Zalány - Nepomuk
Nepomuk - Zalány - Rožmitál p. Tř.
Rožmitál p. Tř. - Voltuš - Hutě p. Tř.
Hutě p. Tř. - Voltuš - Rožmitál p. Tř.

Všechny odjezdy a příjezdy v Rožmitále začínají a končí
na autobusovém nádraží proti lékárně.
Cena: dospělí 12,- Kč, děti do 15 let 4,- Kč

Aktualizovaná mapa CHKO Brdy
je k dostání v informačním centru

SOUSTŘEDĚNÍ. Mladší žačky Spartaku Rožmitálu ladily
v závěru srpna formu pro oblastní přebor v národní házené na společném soustředění. Do Hamrů u Nýrska na
Šumavě jelo ze Starého Rožmitálu patnáct děvčat a čtyři
vedoucí.
Foto: Jindřich Jirásek

Oblíbená mapa CHKO Brdy v měřítku 1:25 000, která
nebyla po přeznačení některých turistických tras k dispozici, je opět v rožmitálském infocentru k dostání. Výrobce zde zahrnul všechny změny barevného turistického
značení a nejpodrobnější mapa CHKO Brdy s termínem
vydání v červnu 2020 je tak opět aktuální. Kromě běžných
informací zde najdete také spoustu místních názvů, názvy
cest, polohy bunkrů, naučné stezky a mnoho dalšího. (pj)
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Fotostřípky z Retro dne v Rožmitále pod Třemšínem
V Rožmitále pod Třemšínem se konal v
sobotu 22. srpna Retro den. Rožmitálští si při něm připomněli 121 let místní dráhy a 10 let Podbrdského muzea.
Oslavy na vlakovém nádraží, které město uspořádalo ve spolupráci se spolkem
Rakovnicko-protivínská dráha a Muzeem Výtopna Zdice, Klubem vojenské a
historické techniky Západní Pobřeží a
rožmitálskými hasiči probíhaly už od
rána. Byly připraveny jízdy zvláštních
vlaků z Rožmitálu do Březnice a zpět,
vyhrávala Toulavá kapela, lidé se mohli vozit historickou drezínou, obdivovali hasičskou a historickou dopravní
techniku a nechyběl prodej suvenýrů
s železniční a dopravní tématikou ani
občerstvení. Podbrdské muzeum i letos
připravilo v nádražní budově výstavu zachycující historii dráhy a v jednom z vagonů byla zajímavá výstava turistických
známek. Návštěvníky svážely z centra
města a zpět na vlakové nádraží historické autobusy Robur a Ikarus. Všichni
si tak mohli užít až do 16 hodin spoustu

hezkých zážitků. Odnášeli si je, a nebo
častěji odváželi retro autobusy ten den
nejen z nádraží, ale také z Podbrdského
muzea, kde se odehrávala další část Retro dne. V rámci oslav 10. výročí otevření muzea měli návštěvníci vstup po celý
den zdarma. Mohli si prohlédnout stálé
expozice a také velmi úspěšnou letní interaktivní výstavu Retrosbírky. Během

dne sem zavítaly stovky lidí. Pestrý program v muzeu pokračoval i večer, kdy se
sešli ve Stodole hosté, kteří se podíleli
na vybudování Podbrdského muzea, a
posléze se spolu s mnoha dalšími účastníky oslav přesunuli na nádvoří, kde
promluvili k významnému výročí starosta města Ing. Josef Vondrášek, bývalá
vedoucí muzea Mgr. Hana Křepelková i
současná vedoucí muzea Mgr. Pavla Váňová Černochová. Velkým překvapením
byl pro všechny příjezd královny Johanky. Protože se kvůli opatřením souvisejícím s onemocněním koronavirem nekonala její tradiční červnová slavnost,
přijela pozdravit své poddané nyní při
oslavách výročí muzea, které samozřejmě připomíná také historii rodu Lvů, z
něhož pochází. Poté pokračovala zábava
koncertem kapely Dirty Rudolph and his
Inglorious Rock‘n‘Roll Mates a uzavřel
ji DJ Starosta. Poděkování si zaslouží
všichni, kteří se na vydařeném Retro
dnu podíleli i všichni, kteří si ho přišli
nebo přijeli do Rožmitálu užít.
(fž)
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Návštěva v Centru Rožmitál p. Tř. Oslavy devadesáti let národní

Centrum Rožmitál pod
Třemšínem, poskytovatel
sociálních služeb přivítalo ve středu 12. srpna
vzácnou návštěvu, a to
hejtmanku Středočeského
kraje Jaroslavu Pokornou
Jermanovou. Ta do našeho zařízení přijela hlavně z toho důvodu, aby si
osobně prohlédla, kam
Středočeský kraj investuje
nemalé finanční prostředky a co vše se v našem
Centru buduje. Rovněž se
zajímala o to, co dalšího
má management Centra
v plánu do budoucnosti.
Také se hovořilo o opatřeních, která má krajský úřad v plánu, pokud by se v některém
ze sociálních zařízení objevila nákaza koronavirem, hovořilo
se o zásobování ochrannými pomůckami atd. Hejtmanka dále
pobesedovala s klienty a ptala se jich na spokojenost s pobytem v domově.
Mezi další body návštěvy patřilo posezení v multisenzorické
místnosti a seznámení s jejími pozitivními účinky převážně
na klienty z oddělení se zvláštním režimem. Jaroslava Pokorná Jermanová si prošla zahradu s rozestavěným jezírkem a
navštívila i náš zookoutek. V domově se paní hejtmance moc
líbilo a konstatovala, že je ráda, že má kraj taková sociální zařízení jako je to naše.
Bc. Markéta Michálková

O počasí v červenci
Druhý letní měsíc měl až do své poloviny dostatek srážek,
zatímco v druhé jeho polovině se projevovalo již sucho, v jehož důsledku přestávaly růst houby v okolních lesích. Jako
celek vyšel teplotně slabě nadnormální a srážkové silně podnormální s průměrnou teplotou 17,7°C, která je 1,2°C nad
dlouhodobým normálem a úhrnem vodních srážek pouhých
38,6 mm, což představuje jen 44 % normálu. Vodní bilance se
po červnovém zlepšení naopak zhoršila.
Od 1. do 5. 7. proběhla řada krásných letních dnů s nejvyšší
teplotou 29,4°C naměřenou 1. 7. Pršelo jen 2. 7. (2,2 mm). I
noci byly teplé kromě rána 4. 7., kdy bylo jen 9,0°C.
V období od 6. do 10. 7. bylo zpočátku chladněji, v prvních
třech dnech nedosahovaly teploty ani hranice letního dne
(25°C) a noci byly také chladné. Dne 9. 7. se náhle oteplilo
na 25,9°C a 10. 7. jsme tu měli první letošní tropy s teplotou 30,5°C, takže nastal teplotní šok. Zároveň často pršelo a
spadlo celkem 8,8 mm srážek.
Období od 11. do 19. 7. bylo nejchladnější. Nejenom že letní
teploty vymizely, ale ve dnech 16. a 17. 7. nedosáhly ani hranice 20°C. Také v noci bylo chladno a 12. 7. jsme zaznamenali
nejnižší teplotu v měsíci, a to 6,7°C (při zemi 4,9°C). Od 15.
do 19. 7. každodenně pršelo, celkově jsme naměřili pěkných
11,3 mm vody. V tomto období převažovaly oblačné až zatažené dny.
V období od 20. 7. do konce měsíce panovalo již typické
letní počasí, silně se oteplilo, takže teploty přesahovaly hranici 25°C a ve dnech 28. a 31. 7. jsme se opravdu ohřáli, když
teploty přesáhly 30°C, přičemž teplota naměřená dne 28. 7. o
hodnotě 31,5°C je i nejvyšší teplotou nejen v měsíci, ale zatím
i v celém létě. Docházelo k velkému výparu, což bylo částečně
přerušeno deštěm při bouřce dne 26. 7., kdy spadlo 9,5 mm
srážek. Pak již do konce měsíce nepršelo vůbec.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

házené ve Starém Rožmitále

Oslavy 90 let národní házené začnou ve sportovním a oddechovém areálu ve Starém Rožmitále
5. září už v 9 hodin dopoledne
mistrovským zápasem mladších
žákyň Spartaku Rožmitál s Blovicemi. O půldruhé hodiny později nastoupí proti soupeři z téhož města starší žákyně. Přesně
v poledne zahájí rozhodčí hodně
očekávané a jistě napínavé mistrovské utkání Západočeského
přeboru starších žáků, v němž
se střetnou dvě rožmitálská mužstva – áčko s béčkem.
V půl druhé budou oslavy oficiálně zahájeny, přičemž bude
mimo jiné pokřtěna dosud utajovaná kniha o starorožmitálské házené. Ve 14 hodin budou hrát o letošní první mistrovské body mladší žáci s Ejpovicemi a v půl čtvrté sportovní
program vyvrcholí druholigovým duelem mezi muži Spartaku
Rožmitál a Sokolem Ejpovice. Pak už bude za doprovodu Toulavé kapely následovat jen zábava a vzpomínání pamětníků a
vyprávění současníků.
PhDr. Jindřich Jirásek

SLOVÍČKO KNĚZE

O postpandemické svobodě
„Naše pravá svoboda je ohrožena nebezpečím, kterému je do
budoucna třeba věnovat velkou pozornost, totiž eventualitou
nových nadnárodních mocností, motivovaných nezbytností
čelit krizím. Koronavirus byl světovým experimentem. Je možné, že na základě této zkušenosti vzniknou v budoucnu nové
krize, možná ekologického a environmentálního typu, aby se
zdůvodnilo omezení svobod a byly nastoleny formy centralizovaného plánování a uniformní kontroly. Tyto síly tlačí k novému globalismu, založenému na jakémsi „novém humanismu“,
jak jsme měli možnost se přesvědčit během pandemie. Cesta
pravé svobody bude neuskutečnitelná, pokud nebude existovat svoboda narodit se z lidského početí a vyrůstat pod srdcem matky a otce; pokud bude uloženo umírat z vůle druhých
pod záminkou, že je to z naší vůle, a pokud nebude existovat
pravá svoboda ve výchově našich dětí. Kéž nám konec pandemie ukáže, že je dnes stále více rozhodujícím faktorem člověk
a nikoli struktury a že pokud je člověk Bohu vzdálen, pak je
neklidný a nemocný.“ (citát z webu sociální nauky církve kardinála Van Thuâna)
Moje zkušenost z období výjimečného stavu a přísné karantény mi slova kardinála potvrzují. Člověk má právo vedle
lékařské péče také na duchovní službu. Kněžská služba nám
byla veřejně zakázána a soukromě omezena na minimum,
nikdo neměl odvahu se ozvat a prosadit i jeden ze základních článků lidské svobody – svobody náboženského projevu.
Člověk se nesmí nechat zotročit systémem z jakéhokoliv důvodu, ale musí pochopitelně respektovat ohleduplné metody
bezpečnosti a hygieny. Jsme poučeni a připraveni zvládnout
příští krizi? Doufám, že ano.
Pater Petr

Výuka náboženství v rožmitálské ZŠ
Na náboženství lze přihlásit děti od 2. třídy nejpozději do 11.
9. přímo u p. faráře: tel. 721 901 533, nejlépe e-mailem farnost.rozmital@seznam.cz. Přihlášku si lze stáhnout z webu:
rimskokatolickafarnoststaryrozmital.webmium.com.
Neformální setkání s rodiči a dětmi bude v pátek 4. 9. ve
12:40 ve škole – učebna a hodina výuky budou na místě
upřesněny. Vyučování začne v pátek 11. 9. 2020.
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Hvožďany
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 soudobé zemědělské techniky
• degustace vín
• lodičky…
10:00, 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 se skupinou
Maraton

Jubilanti v září
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Antonín Richard
Hvožďany
Oldřiška Šmejkalová
Hvožďany
Milan Volák
Hvožďany
Mária Horelicová
Roželov
Věra Štefanová
Pozdyně
Anna Tůmová
Hvožďany
Marie Potřebová
Pozdyně
Václav Karlík
Pozdyně
Václav Kůrka
Roželov
Srdečně blahopřejeme!

Různé zprávy z Hvožďanska
• Obecní knihovna ve Hvožďanech bude pro veřejnost
otevřena v měsíci září v pondělí 7. 9. a 23. 9. v době od 15
do 17 hodin.
• XXII. TŘEMŠÍNSKÁ HELIGONKA 2020 - sobotu 24.
října 2020 se uskuteční v KD Hvožďany XXII. setkání heligónkářů - Třemšínská heligonka. Začátek je v 16 hodin.
Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu bude probíhat od 1. 10. v pokladně OÚ ve Hvožďanech - tel: 318 696
227, kde je možná rezervace vstupenek.

Cvičení pilates opět ve Hvožďanech
V pondělí 7. září od 19:00 opět začíná cvičení pilates v
tělocvičně ZŠ ve Hvožďanech pod vedením certifikované
lektorky. Cvičení bude zahrnovat 10 lekcí. Cena 10 lekcí
činí: 900 Kč. Přihlášky na kurzy pilates se přijímají na OÚ
Hvožďany nebo na čísle 724 705 685 do 4. září.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starostka obce Hvožďany podle § 27 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Hvožďany 80,
262 44 Hvožďany pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu Hvožďany, Pozdyně
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Leletice 33, 262
42 Rožmitál p. Tř. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu Leletice, Jamky
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Vacíkov 65, 262
42 Rožmitál p. Tř. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu Vacíkov, Nová Luka
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Roželov 73, 262
42 Rožmitál p. Tř. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu Roželov, Mýta, Planiny
3) Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky.
5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Markéta Balková

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

nově zrekonstruované prostory
návaznost na sál KD a salonek (50 míst)
garantované kulturní akce během roku
venkovní zahrádka, nájemné dohodou

K nájmu ihned. Bližší informace:
Obec Hvožďany, tel.: 318 696 227 nebo 724 705 685

Třemšínské listy - září 2020

Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 30. 6. 2020, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ ve Hvožďanech od 17.00 hodin
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-

Tradiční Pouť na Třemšín
Xxxx
V neděli 9. srpna se konala tradiční Pouť na
Třemšín. Po poutní mši svaté si mohli účastníci užít představení divadla Víti Marčíka
mladšího, mohli posedět a občerstvit se. Občerstvení zajistili hasiči z Roželova a požární
hlídku zajišťovali hasiči z JPO II Hvožďany,
kterým tímto děkujeme.
Markéta Balková
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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 400m2, 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.
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 29. 7. 2020, které se konalo v pohostinství
Vagón ve Hvožďanech od 18.00 hodin
05/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
ve složení: Petra Kmůchová, Veronika Jindřichová a Bc. Petr
Lavička, ověřovatele zápisu: Jiří Tůma, Martin Fous, zapisovatelku: pí. Libuši Matouškovou.
05/2020/02 Zastupitelstvo obce jmenuje zastupitelku Mgr.
Ivanu Juračkovou oddávající s právem užívání státního znaku.
05/2020/03 Zastupitelstvo obce schvaluje vícepráce nad rámec položkového rozpočtu ve výši max. 150 000 Kč + DPH
a zmocňuje starostku obce k podpisu dodatku č. 2 k SoD s
firmou Stafis – KT, Pačejov na stavbu: „Obnova špejcharu ve
Hvožďanech“.
05/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k
SoD s firmou Stafis – KT, Pačejov na stavbu: „Hvožďany – rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu“.
05/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
obecního pozemku p. č. 460/7 v k. ú. Vacíkov o výměře 14
m2, pro D. S., podmínky pronájmu: doba nájmu do 31. 12.
2025, roční nájemné 20 Kč/m2.
05/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části obecního pozemku p. č. 1180/13 v k. ú. Hvožďany o
výměře 450 m2, podmínky pronájmu: doba nájmu do 31. 12.
2025, roční nájemné 5 Kč/m2.
05/2020/07 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny
části obecního pozemku p. č. 1097/3 za pozemek č. st. 26 o
výměře cca 10 m2, vše v k. ú. Leletice.
05/2020/08 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu v
domě s chráněnými byty ve Hvožďanech čp. 166 p. M. D., na
dobu určitou, od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021.
05/2020/09 Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků ve výši 250 000 Kč z rozpočtu obce na účet
Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Hvožďany
za kalendářní rok 2020.

Příměstské tábory při škole
ve Hvožďanech si děti užily
Navzdory nelehké situaci v souvislosti s Covid-19 také v
letošním roce proběhly tři turnusy příměstského tábora sportovní, výtvarně tvořivý se zaměřením na keramiku a divadelní. Tábory proběhly v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany
- příměstský tábor II., který je financován z výzvy MAS Podbrdsko s podporou z Operačního programu zaměstnanost.
Každý turnus pohltil účastníky jiným programem - při prvním si dávali všichni každodenně pěkně do těla, při druhém
vytvářeli překrásné originální výrobky, s kterými se pochlubili na páteční výstavě a na třetím se ponořili do světa superhrdinů, kde se v závěrečném vystoupení skvěle prezentovali
hereckými výkony. Turnusů se zúčastnilo od 23 do 25 dětí
a na fotografiích vidíte, jak si užívaly různorodých aktivit na
jednotlivých turnusech.
Všem vedoucím patří velké poděkování za přípravu pestrého programu, za péči, elán a nadšení, které dětem poskytovali a našim kuchařinkám za výbornou domácí kuchyni.
Za organizátory Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

ZŠ a MŠ Hvožďany

Zahájení nového školního roku

Vzhledem k situaci ovlivněné Covid-19 jsme v závěru srpna
naplánovali ve spolupráci se zřizovatelem slavnostní zahájení
nového školního roku na 1. září 2020 od 8.00 před budovou
základní školy. Jak to vše proběhlo a za jakých podmínek se
dozvíte v příštím čísle TL.
Mgr. Ivana Juračková

Nabízíme volná místa ve školce
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.

Milí spoluobčané,
vzpomeňte s námi na paní Petru Danielovou ze Vševil,
která nás v pouhých padesáti letech navždy opustila
dne 12. června 2020. Působila na naší škole od srpna
roku 1998 jako učitelka a později také jako účetní.
Práce s dětmi ji hodně naplňovala a ke hvožďanské
školičce měla vždy hodně blízko.
Nikdy nezapomenou zaměstnanci ZŠ a MŠ Hvožďany

Všechny důležité informace a dokumenty
naleznete na www.zsmshvozdany.cz
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Věšín
Z činnosti věšínských hasičů
V neděli 5. července se uskutečnil 30. ročník memoriálu Čeňka Poláka v Hoděmyšli. Této soutěže se zúčastnili muži nad
35 let, kteří zde obsadili 3. místo. Miroslav Polák starší byl
oceněn jako nejstarší cvičící hasič na této soutěži. V doplňkové soutěži družstvo mladých hasičů obsadilo rovněž třetí
místo. V sobotu 8. srpna družstvo mladých hasičů cvičilo na
noční soutěži v Lázu, kde se umístilo na 3. místě.
Ve dnech 15. a 16. srpna se konalo 5. a 6. kolo brdské ligy v
hasičském areálu ve Vranovicích. V sobotním závodě věšínští
hasiči nespojili savce a obdrželi „N“. V nedělním závodě naše
družstvo obsadilo 13. místo s časem 16,45 s.
Dne 15. srpna se zástupci sboru zúčastnili oslav 120.
výročí založení SDH Třebsko. Děkuji za reprezentaci sboru a gratuluji družstvům mužů k dosaženým výsledkům.
Jirka Hutr, DiS., místostarosta SDH Věšín
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Československý Pony Express
V úterý 18. srpna měla na návsi ve Věšíně předávací stanici
jihozápadní větev Československého Pony Expressu z Lískové
u Domažlic do Stříbrné Lhoty u Mníšku pod Brdy. Poštovní
zásilky jsou pomocí koní přepravovány po trase. V 9:45 hodin
se na návsi objevily dvě jezdkyně, které vyjížděly ze Starého
Smolivce a znamením trubky dávaly ve známost, že se blíží k místu předávky pošty. Na návsi byla pošta v kožených
brašnách předána dalším dvěma jezdcům, kteří pokračovali
do Obecnice. Během čekání na místě předávky poskytli jezdci
přihlížejícím obsáhlý výklad o historii Pony Expressu.
Pony Express jezdil v USA v roce 1860 –1861, kdy bylo potřeba zajistit rychlou přepravu poštovních zásilek mezi západním a východním pobřežím USA. Dostavníky byly příliš
pomalé a tak byla vybudována štafetová trať, kdy poštu vezl
jezdec v sedle koně. V roce 1861 došlo k propojení Atlantiku
s Pacifikem pomocí telegrafu, a tak Pony Express ztratil svůj
význam. Původní trať měřila přes 650 mil a jezdci ji ujeli cca
za deset dní. Koně se měnili cca po 20 mílích. Ing. Pavel Hutr

Hasiči vytvořili živou pyramidu

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Věšín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Společné volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Při oslavách 50. výročí založení hasičského sboru ve Věšíně v roce 1933 hasiči vytvořili pomocí žebříků živou
pyramidu. Při příležitosti životního jubilea starosty sboru
věšínští hasiči tuto akci zopakovali.
Foto: archiv SDH

Jubilea v září 2020
60
75
80
83
90

let
let
let
let
let

Stanislav Král		
Věšín
Věra Pedálová		
Věšín
Jana Kotrbatá		
Buková
Růžena Vyskočilová
Věšín
Václav Kulovaný
Věšín
Srdečně blahopřejeme!

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Paňáčkovna, Věšín 35 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu ve Věšíně a na Teslínech.
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Hasičská klubovna, Buková 6 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v Bukové.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací
lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Ing. Pavel Hutr
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Vranovice
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starostka obce Vranovice podle § 27 zákona č. č 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
1) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Vranovice 101, 262 42 Rožmitál p. Tř. pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci
Vranovice.
2) Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
3) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky.
4) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
5) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Informace pro občany

q V době od 7. do 11. 9. 2020 bude úřad z důvodu čerpání
řádné dovolené uzavřen.
q Upozorňujeme občany, že do popelnice na kovy nepatří
spreje, prázdné montážní pěny, obaly od barev a olejů! Toto
vše jsou nebezpečné odpady, které sváží Západočeské komunální služby dvakrát ročně.
q Kontejner na větve, který jsme slibovali přistavit v měsíci
srpnu, se nám snad povede zajistit na měsíc září. Od doby
jeho přistavení již nebude možno vozit větve na Škalka.
q

q

q

Dne 5. září 2020 se koná ve Vranovicích

POHÁDKOVÝ POCHOD

14.00 – 15.00 odchod na pohádkový pochod
z hasičského cvičiště
(Od Rožmitálu je to první odbočka doleva před mostem,
od Příbrami se projede skoro celá vesnice a je to první
odbočka doprava za mostem)
V průběhu konání bude zajištěno občerstvení na cvičišti.
Všechny z Vranovic a okolí srdečně zveme.

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Dne 8. srpna vyrazil náš tým mužů
na tradiční soutěž
do Lázu, kde se běží
jedno kolo za světla a druhé za tmy i
muži na 2B široké.
Nám se povedly dva
parádní útoky pod
16 s a jednoznačně
jsme tak získali putovní pohár.
Další víkend nás Vranovice při Brdské lize 2020.
čekalo
pořádání
dvojkola Brdské ligy. Počasí se vyvedlo, útoky už podle našich představ nebyly, i když musím vyzdvihnout 17kový čas
našeho týmu mužů B, který hodně předčil naše očekávání.
Soudě dle reakcí ostatních soutěžících se nám pořádání povedlo. Rád bych poděkoval všem, kteří se na akci podíleli, tzn.
starali se o občerstvení, zastali posty rozhodčích, doplňovali
vodu do kádí, moderovali soutěž atd.
Všichni, kdo jsme někdy podobnou soutěž pořádali, víme,
co to všechno obnáší.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Bezděkov p. Tř.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Bezděkova pod Třemšínem, podle § 27 zákona
č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle §
15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v budově Obecního úřadu Bezděkov pod Třemšínem
č. 3, pro voliče, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu.
3) Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky.
5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. Vilém Trčka
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Koupě
Roušky máme připravené

V médiích můžeme v poslední době často slyšet, že od září se
zase budou muset nosit roušky na vybraných místech. Zatím
neplánujeme hromadné rozdávání roušek jako na jaře, přesto
máme dostatečnou zásobu. Kdo bude roušku potřebovat a
nemá ji, může se obrátit na náš úřad. Stejné je to i s dezinfekcí, které máme také zatím dostatek.

Sportovní odpoledne v Koupi

Přibližně v polovině prázdnin zorganizovali někteří zastupitelé
a někteří rodiče pro děti sportovní odpoledne. Byly připraveny
různé soutěže, za jejichž splnění dostali všichni sladkosti a
drobné ceny. Po skončení soutěží si každý mohl opéct špekáčky. Překvapením pak bylo po setmění promítání filmu. Jsme
rádi, když někdo zorganizuje podobnou akci, a proto patří
všem, kteří přispěli k hezkému odpoledni, velké poděkování.

Kontejner na nebezpečný odpad

V sobotu 19. září 2020 bude tradičně přistaven kontejner na
nebezpečný a velkoobjemový odpad. Je to další příležitost, jak
se legální cestou zbavit třeba pneumatik, vyřazených chladniček a mrazáků, vysloužilých televizorů, zbytků barev a olejů
a dále všeho, co se nevejde do popelnic. Prosíme občany, aby
s ukládáním odpadu počkali, až bude kontejner na místě za
budovou obecního úřadu.
Jaroslav Hudeček, starosta obce

Hudčice
T-Mobile Olympijský běh
v Hudčicích bude 16. září

T-Mobile Olympijský běh byl přesunut na 16. září a uskuteční
se i v Hudčicích. Bude se zde letos konat poprvé a organizátoři připravují závody pro děti i dospělé. Pro nejmenší děti do
šesti let (předškoláky) je připraven závod na 200 m, pro starší
děti (školáky do 15 let) jsou ve dvou věkových kategoriích připraveny závody na 740 m. Trasy závodů vedou Hudčicemi po
místních cestách. Startovné na tyto závody je zdarma, stačí
se jen registrovat on-line na adrese www.olympijskybeh.cz do
6. září. Na stejné adrese se mohou přihlásit i dospělí k hlavnímu závodu na 3,2 km, kde se startovné už platí. Samozřejmě
zde mohou se souhlasem rodičů startovat i děti.
Trasa závodu na 3,2 km povede Hudčicemi po asfaltových
cestách, pak polními cestami do lomů nad obcí a odtud zpět
do Hudčic. Start a cíl všech závodů bude v parku u restaurace Montana, kde bude i registrace závodníků. Start hlavního
závodu na 3,2 km je v 18 hodin, dětské závody začínají již v
17 hodin. Pro všechny běžce bude připraveno drobné pohoštění, domácí pečivo. Pro všechny přihlášené běžce je připraven startovní balíček s výživovými doplňky, pro vítěze jsou
připraveny medaile. Zatím je přihlášeno málo běžců, takže
šance získat „olympijskou“ medaili je velká. Zveme do Hudčic
příznivce běhu, aby porovnali svoji výkonnost, protože letos
byly kvůli epidemii Covid-19 mnohé běžecké závody zrušeny.
Závod je vhodný místo tréninku pro mladé sportovce, fotbalisty, hasiče..., protože nejlepší trénink je závod.
Závod se koná ve všední den, ale účast na něm nezabere
mnoho času a nabízí se tak možnost poznat okolí Hudčic. Je
nejvyšší čas přihlásit se, protože po 6. září to možné nebude.
Další informace jsou na adrese www.olympijskybeh.cz. (mh)
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Tradiční turnaj v Křížové sedmě
Rok s rokem se sešel a už je tu 11. ročník karetní hry Křížová sedma. Hrát se bude jako vždy v restauraci Montana
v Hudčicích. Klání vypukne 26. září od 14:00. Prezence
proběhne už od 13:30. Přihlášky podávejte v Montaně do
25. září na telefonním čísle 723 552 830 u paní Adamové.
Startovné je stále 100 Kč na osobu. Občerstvení je zajištěno. Hraje se o putovní pohár a spoustu dalších cen. Přijďte
si změřit své dovednosti a stěstí.
Jste srdečně zváni.
ˇ

Vševily
DVANÁCTÁ KULIČKIÁDA
se uskuteční

v sobotu 19. září od 10 hodin u Pupu

Sedlice
Tématem zářijové veřejné schůze
Hoděmyšli bude kanalizace
Vážení občané, hlavním úkolem, který mě zaměstnává od počátku mého starostování, je kanalizace. Věnoval jsem mnoho času rozborem připraveného projektu a zúčastnil jsem se
mnoha schůzek s různými odborníky, projektanty i úředníky.
Téma jsme průběžně projednávali na zasedání zastupitelstva.
Všechny nové informace ohledně řešení splaškových vod,
ať jde o domácí čističky, nebo “velkou” kanalizaci na ČOV
Rožmitál bychom vám rádi podali na veřejné schůzi, která se
bude konat v pátek 18. 9. 2020 od 18 hodin na fotbalovém
hřišti v Hoděmyšli. Srdečně vás zvu, určitě přijďte, bude to
plné novinek.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Sbírka použitého ošacení

Obecní úřad Sedlice spolu s Diakonií Broumov vyhlašuje
sbírku použitého ošacení - letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, domácích potřeb,
polštářů a dek, obuvi, hraček a menších domácích funkčních
elektrospotřebičů. Sbírka se uskuteční od 1. do 15. září vždy
od 7 do 15:30 na Obecním úřadu v Sedlici. V případě nepřítomnosti ponechte věci zabalené v krabici nebo pytli v přístřešku obecního úřadu. Bližší informace najdete na úřední
desce.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Svatováclavské oslavy v Sedlici
Sedlicko-hoděmyšlský spolek pro zachování tradic zve všechny malé i velké v pondělí 28. září od 14:30 na Svatováclavské
oslavy do Sedlice. Pro malé bude připraven skákací hrad, dětské hry, starší mohou svým blízkým vystřelit třeba růži z papíru v naší malé střelnici. Své dovednosti si můžete vyzkoušet
při chůzi na chůdách, při točení káči nebo tlučení špačků.
Zkrátka můžete dělat to, co dělávali naši dědové a babičky.
Pochutnat si budete moct na sladkostech i klobáse. Pro příjemnější posezení nám na harmoniku budou hrát Franta a
Pepa, naši muzikanti. Po pouti odslouží před kapličkou bohoslužbu pater z rožmitálské farnosti. Přijďte si užít pohodové
odpoledne.
Za spolek Jaroslava Ryčlová
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Dopravní omezení kvůli stavbě

Ve druhé půli září bude probíhat stavba vodovodu do Vranovic v úseku od návsi ke statku. Prosím o strpění dopravních
omezení.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Vydařené příměstské tábory
V naší obci úspěšně proběhly tři příměstské tábory. První s
názvem Cesta Pony Expressu pod vedením Jirky Pospíšila,
druhý taneční pod vedením Martiny Dobešové a kolektivu a
třetí s názvem Dva divoši pod vedením Evy Ostřížkové z lesní
školky Kozičínský Klabánek. Program byl pestrý, děti si to
krásně užily.
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Volenice
Jubilejní Nohejbal Cup Volenice
Dne 8. srpna se již tradičně uskutečnil Nohejbal Cup Volenice. Letos se konal jubilejní 25. ročník. Turnaje se zúčastnilo
skvělých 15 družstev. Večerní zábavu nám zpříjemnila nejlepší hudební skupina Přescent, které tímto děkujeme. Velký dík
také patří SDH Volenice a sponzorům: Leifheit Blatná, Toyota
Příbram, Luboš Krůta – Biomac Volenice, WSM-Czech Republic, Jarda Basák, Frekvence 1, Ladrador´s Volenice, Dek
Wood, UBRD.
Ladrador´s Volenice

Příměstský tábor Cesta Pony Expressu.

SDH Bubovice a obec Volenice-Bubovice
srdečně zvou děti i rodiče, malé i velké na
Příměstský taneční tábor.

PIRÁTSKÉ LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
29. srpna 2020 od 14 hodin
areál pod hospodou v Bubovicích
Těšit se můžete na dobrodružné putování kolem
Bubovického rybníka, kde získáte indicie
k otevření truhly s pokladem.
Budeme rádi, když se nás, pirátů, sejde co nejvíce.
Masky jsou vítány.
Na neúnavné piráty a pirátky budou čekat
ještě hry a soutěže.
Tímto bychom rádi pozvali také dospělé
na Večerní posezení.

Příměstský tábor Dva divoši.

Občerstvení zajištěno po celý den.
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TRAVESTI SHOW
Techtle Mechtle a Kočky

Nemocnice na pokraji zkázy
8. února 2021 v 19:00
Společenské centrum Rožmitál p. Tř.
Cena 300,- Kč + 30,- Kč při zakoupení v den akce.
Předprodej vstupenek zajišťuje
Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř.
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LIKVIDACE
SLEVA AŽ 80 %
v obchodě s obuví a oděvy
Náměstí 54, Rožmitál p. Tř.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Řádková inzerce
q.Sháním pronájem garáže v Rožmitále pod Třemšínem.
Kontakt: 702 422 437.
q.Prodám byt 3+1, Sídliště 596 v Rožmitále pod Třemšínem. Tel: 776 199 228.

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

převoz stavebního materiálu, písku,
převoz
stavebního
materiálu,
písku,aj.
betonu, štěrku, h
betonu,
štěrku,
hlíny,
cementu
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pr nt cup

i

hračkářství & reklamní agentura

AKCE NA ZÁŘÍ !
Potisk hrnků
Sáček na obuv
Potisk triček
89kč
Výroba reklamy
Kopírování
Fotografie
VÁŠ TEXT
Razítka
FOTOGRAFIE
Vizitky
potisk se jménem ZDARMA
Samolepy na auta, výlohy
!! nově !! Prodej hraček

Prodej dřevních
pelet a briket

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

Výroba Volenice 64, Volenice 262 72

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

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

www: biomac.cz

Tel: 704 951 792
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SALON NIKA

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

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

Kolekce na rok 2020/2021
Na půjčení - dlouhé, krátké, retro
a bílé na věneček
 Dále prodej společenských,
svatebních šatů a doplňků.



Půjčovné do
1500,- Kč

Otevírací doba: pondělí až neděle
- po předchozí domluvě.
Rožmitál p. Tř., Třemšínská 749
Tel.: 721 655 206
e-mail: M.Drechslerova@seznam.cz
www.salonnika.cz
Facebook - salon Nika

Tel.: 731 325 928

drevostavbyraz@seznam.cz
Voltuš 54, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

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

11. 9. a 18. 10. - 16.00 hod.
25. 9. a 12. 11. - 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

Stavíte? Rekonstruujete? Plánujete výměnu oken? Obraťte se
na nás. Zajistíme Vám dveře, okna včetně veškerého
příslušenství a montáže. Poradíme Vám s řešením
netradičních přání.
David Kozák - Anlux TWW s.r.o.
tel.: 723 208 618
e-mail: anluxdavidkozak@email.cz

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996

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

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

Zdeněk ŽIBŘID

ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv
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
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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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PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
- Pronájem stavební mechanizace
- Servis stavební mechanizace
- Prodej ND na stavební mechanizaci
- Výroba hydraulických hadic
- Bimotor – renovace otvorů pro uložení
čepů a pouzder přímo na stroji

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

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

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

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

instalace a pronájem koncového zařízení

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

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

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

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

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

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka říjnového čísla pro příjem
inzerce bude ve čtvrtek 17. září
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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Šesté Letní vyvedení Ve Vacíkově se odehrál

další volejbalový turnaj

Klub vojenské a historické techniky Západní Pobřeží uspořádal 8. srpna v areálu bývalých vojenských kasáren v Rožmitále pod Třemšínem šestý sraz vojenské a historické techniky s
názvem Letní vyvedení. V bývalých kasárnách se akce konala
letos poprvé, důvodem byl velký zájem jak z řad účastníků,
tak i veřejnosti. Součástí setkání byl v sobotu od 10 hodin
orientační závod pro majitele jednotlivých vozidel, odpoledne
si krásné kousky nejen armádní techniky mohla prohlédnout
veřejnost. Od 18 hodin akce v sobotu pokračovala koncertem
v podání kapely MP4FUN.
(red)

Výstava Jeleni v áleji se válejí

Ve druhém srpnovém týdnu se ve Vacíkově konal jako již každoročně volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev.
S určitou nadsázkou se dá říci, že to byl turnaj ve znamení „osmiček“. Byl to totiž již 18. ročník a konal se 8. 8. ve
sportovním areálu na hřišti u přírodního koupaliště/požární
nádrže ve Vacíkově. Počasí nám tentokrát oproti loňskému
roku, kdy bylo po celý den deštivo, přálo. Od rána bylo opravdu teplo a není proto divu, že bylo koupaliště trvale využíváno
nejen zrovna nehrajícími účastníky turnaje, kteří se zde osvěžovali před dalšími neodehranými zápasy.
Soutěže se zúčastnilo 41 hrajících hráček a hráčů, kteří hájili barvy šesti mužstev. Hráli jsme systémem „každý s každým“ na dva odehrané sety. Vítězem turnaje se stal tým s
názvem „Edudant a Francimor“ (obhajoba loňského vítězství),
který v počtu vítězných setů byl o jeden set lepší než druhé
Kasejovice (mimochodem účastník všech osmnácti ročníků) a
třetí byl tým takzvaných volejbalových amatérů ze Zbraslavi
– VAMAZ. O další vítězný set méně získal domácí tým Vacíkov A. Páté místo obsadili volejbalistky/volejbalisti z Planin,
kteří v závěru turnaje svedli bitvu s druhým domácím týmem
Vacíkov B, remizovali sice 1:1 na sety, ale v jejich prospěch
rozhodl lepší vzájemný poměr vítězných balónů.
Dle mého názoru se jednalo o příjemně strávený den s lidmi, kteří mají rádi volejbal, zábavu a smysl pro humor. Chci
poděkovat všem hráčkám, hráčům, hostům, divákům, sponzorům, organizátorům a dalším za jejich účast a přínos k vydařenému turnaji po všech stránkách.
Josef Kadlec

Tradiční Pouť na Třemšín

Ve Starém Rožmitále se konala 8. a 9. srpna už pošesté výstava Jeleni v áleji se válejí. Součástí akce bylo letos i loutkové
představení v podání Vlasty Schwangmeierové a jejího syna
Viktora. Ti propůjčili hlas a pohyb nádherným loutkám, které vyrobil ze dřeva Jiří Trčka a do šatiček oblékly jeho žena
Jana s dcerami. Vrchol letošní slavnosti pořádané Cvokařským muzeem přišel v sobotu odpoledne, kdy se na schodišti
ke kostelu shromáždilo přes sto Staroměšťáků, aby se nechali
premiérově zvěčnit na velkou pohlednici, která bude vydána
do 5. září. Bylo obdivuhodné, že se v téhle výhni za mlýnem
sešlo tolik lidí. „Vše vyšlo k všeobecné spokojenosti, a v kalendáři na rok 2021 si tak poznamenejte, že druhý srpnový víkend bude ve Starém Rožmitále opět letní slavnost se sedmou
výstavou Jeleni v áleji se válejí,“ uvedl za pořadatele Jindřich
Jirásek.
(red, jir)

Římskokatolická farnost Starý Rožmitál pozvala 9. srpna širokou veřejnost na Pouť na Třemšín. Po poutní mši svaté u
kapličky následovalo představení divadla Víti Marčíka mladšího. Už tradičně byla pro účastníky akce připravena možnost
příjemného posezení. Občerstvení zajistili skvěle jako vždy roželovští hasiči, poděkování za zajištění požární hlídky patří
JPO III Hvožďany. Za zdravotnický dohled zaslouží poděkování rožmitálský červený kříž a za dovezení laviček rožmitálské
technické služby.
(red)
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Starostové vypravili Jiřího Šťástku
na cyklistickou túru pro dobrou věc

Rožmitál pod Třemšínem se stal ve
čtvrtek 13. srpna místem, odkud odstartoval bývalý dlouholetý starosta
Chotilska, nadšený sportovec a člen
Veteránklubu starostové Jiří Šťástka
na 504 kilometrů dlouhou pětidenní cyklistickou túru na Slovensko do
Sklených Teplic. Na cestu konanou na
podporu spolupráce regionů a zároveň
k získání finančních prostředků pro třináctiletého Dominika trpícího duchennovou svalovou dystrofií ho od rožmitálské radnice vypravili starostové obcí
Mikroregionu Třemšín i bývalí starostové obcí, kteří jsou členy Veteránklubu
starostové. Právě spolky Veteránklub
starostové a Veselý vrch akci Šlapeme pro Dominika uspořádaly. Starosta
Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef
Vondrášek předal Jiřímu Šťástkovi na
cestu zdravici pro zástupce Sklených
Teplic, v níž připomněl i letošní 600.

výročí narození krále Jiřího z Kunštátu a na Poděbradech, jemuž věrně stála
po boku jeho druhá manželka Johana z
rodu Lvů z Rožmitála a na Blatné.
Město Rožmitál pod Třemšínem nedávno uzavřelo se Sklenými Teplicemi
meziobecní smlouvu o spolupráci. Díky
ní se otevřou dveře malých, příjemných,
termálních lázní také rožmitálským občanům. Ti jistě rádi navštíví i nejbohatší slovenská města, Banskou Štiavnici
a Kremnici, i krásnou přírodu v okolí
Sklených Teplic.
(fž)
Finanční prostředky na motorové
vozidlo vhodné k úpravě pro převoz
vozíčkáře, určené pro malého
Dominika Peška, mohou lidé posílat
na transparentní účet
115-8188460207/0100.
Přispět lze jakoukoliv částkou.

Hasiči zasahovali na rožmitálském sídlišti
Poměrně rušno bylo v neděli 16. srpna
na rožmitálském sídlišti, kde z bytu ve
třetím patře panelového domu začala
téct voda do spodních bytů. Rodina žijící
v bytě nebyla doma a kvůli bezpečnostním dveřím a zámkům nebylo možné se
dostat dovnitř.
Na místo tak museli vyjet hasiči z
Rožmitálu i jednotka z HZS Příbram s
plošinou, přes kterou se díky otevřené
ventilaci dostali dovnitř oknem, kde
následně uzavřeli přívod vody. Podle
informací velitele JSDH Rožmitál pod
Třemšínem Milana Poláka se jednalo
o poruchu vody na přívodní hadici k
pračce. „Hasiči svým zásahem ochránili majetek dalších obyvatel ve spodních
patrech domu, za což si zaslouží velké
poděkování. Bohužel si opět vyzkoušeli i
obtížný průjezd úzkými uličkami se zaparkovanými automobily i za asistence

Policie ČR, obvodního oddělení Rožmitál
pod Třemšínem,“ uvedl radní Aleš Haluska.
(red)

Kříž na hřbitově
prošel rekonstrukcí

Ve Starém Rožmitále proběhla renovace
dominantního kříže na hřbitově. Také
zde byla zavedena a instalována nová
vodovodní přípojka, která je umístěna
přímo za pomníkem ve střední části hřbitova na zadní stěně a předělána je také
vodovodní přípojka ve východní části
hřbitova. Ještě předtím byly vydlážděny
na hřbitově hlavní cesty.
(red)

Problémy se statikou
zdi uzavřely silnici

Z důvodu nenadálých statických poruch
na opěrné zdi pod kostelem ve Hvožďanech je uzavřena místní komunikace za
kulturním domem.
Markéta Balková

Výmalbě předcházelo
velké stěhování knih

V srpnu proběhla kompletní výmalba
obecní knihovny ve Hvožďanech, před
kterou bylo nutné vystěhovat o patro
níže do obřadní síně více než 2000 svazků knih a 500 ks časopisů. Knihovna
tak přivítá své čtenáře v novém hávu v
pondělí 7. září. Velké poděkování patří
paní knihovnici Mgr. Lence Fialové a
mladým brigádníkům.
(mb)

5. MYSLIVECKO-RYBÁŘSKÁ SLAVNOST
spojená s výlovem
Sadoňského rybníka
v Rožmitále pod Třemšínem

Oslava práce podbrdských myslivců, rybářů a včelařů

26. září 2020 od 10 do 16 hodin
ttradiční výlov Sadoňského rybníka (začátek cca v 10:00)
tmyslivecké troubení, ukázka zpracování ryb
tukázky práce sokolníka a výcviku loveckých psů, soutěže pro děti
tlesní pedagogika - naučný program pro děti - LČR s. p.
tprodej rybích specialit, zvěřinových specialit, klobás a dalšího občerstvení
tprodej živých ryb, prezentace produktů našich včelařů
tukázka rybářsko-mysliveckých tradic a práce chovatelů

hraje dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka
po oﬁciálním programu je připraveno posezení při muzice s hudební skupinou Přescent
HUDEBNÍ SKUPINA
www.prescent.cz

Pořádá Město Rožmitál pod Třemšínem za podpory
Středočeského kraje ve spolupráci s ﬁrmou Kaiser s. r. o.,
Českým rybářským svazem - místní organizací Rožmitál p. Tř.
a Středočeským územním svazem, Mysliveckým spolkem
Rožmitál p. Tř. a Českým svazem včelařů - ZO Rožmitál p. Tř.

