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Házená ve Staráku
slavila devadesát let

říjen 2020
Ročník XVII. - č. 10

Rožmitálští oslavili tři významná výročí

V sobotu 5. září prožil Starý Rožmitál
velkou událost. Odložené oslavy 90 let
národní házené v obci, které se měly původně konat v červnu, ale kvůli pandemii koronaviru byly odloženy, přilákaly
do sportovního a oddechového areálu
přes tři stovky návštěvníků. Další informace o oslavách najdete uvnitř.
(jir)

Voltušští mají novou
pergolu se zázemím

Ve Voltuši se konalo v sobotu 29. srpna slavnostní otevření nové společenské
pergoly se zázemím, která bude sloužit
veřejnosti a zdejšímu osadnímu výboru
při pořádání akcí. Právě Osadní výbor
Voltuš tuto příjemnou akci uspořádal.
Pergolu s pevnými stoly a lavicemi nechalo vybudovat město. S vybavením a
včetně všech úprav vyšla na zhruba půl
milionu korun. Slavnostního přestřižení
pásky se ujal starosta města Ing. Josef
Vondrášek s rožmitálským zastupitelem
a předsedou osadního výboru Ing. Rudolfem Marešem Ph.D. Slavnosti se zúčastnili všichni rožmitálští radní a mnoho místních občanů.
(fž)

Uzávěrka listopadového
čísla bude v úterý
20. října

V Rožmitále pod Třemšínem se konaly ve dnech 11. a 12. září oslavy 790 let
historie města, 140 let založení SDH Rožmitál pod Třemšínem a 20 let dechového orchestru pod názvem Rožmitálská Venkovanka. Více si o oslavách
přečtete uvnitř Třemšínských listů.
Foto: František Žán

Špejchar se poprvé v historii otevřel veřejnosti

Hvožďanský špejchar se v sobotu 5. září poprvé v historii otevřel veřejnosti.
Tuto událost si nenechala ujít řada vzácných hostů a starostů z našeho regionu a přes 800 návštěvníků. Během dne byl pro příchozí připraven bohatý
program. Více si o této události přečtete uvnitř.
Foto: archiv obce
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Vydařený Retro den v Rožmitále

Zahájení nového školního roku

V Rožmitále pod Třemšínem v úterý 1. září 2020 slavnostně před budovou základní školy přivítali nový školní rok 2020 – 2021 pouze prvňáčci, šesťáci a deváťáci,
ostatní žáci a žákyně zahájili nový školní rok se svými
třídními učitelkami a učiteli ve třídě. Do školních lavic zasedlo 42 prvňáčků, celkem škola čítá na začátku
školního roku 458 žáků. Školní rok se ponese ve znamení celoročního projektu „Bezpečně v on-line světě“.
Výročí 10 let od otevření Podbrdského muzea a 121. výročí
místní dráhy oslavili Rožmitálští v sobotu 22. srpna opravdu
pestrým programem. Jízdy historického vlaku mezi Rožmitálem a Březnicí, výstavu o historii dráhy, ukázky hasičské a
vojenské techniky na nádraží doplnily letos dva retro autobusy značky Robur a Ikarus. Jimi se mohli celý den přepravit
návštěvníci z nádraží do Podbrdského muzea. Byla to nabídka
velmi lákavá, a tak není divu, že se za celý den přišlo a přijelo
do Podbrdského muzea podívat na 700 návštěvníků!
(pm)

Děti si užily začátek školního roku
Začátek školního roku byl
opět pro žáky rožmitálské
speciální základní školy pestrý. Již první týden
jsme navštívili Retrovýstavu v Podbrdském muzeu, děti ze školní družiny
navštívily Svatou Horu,
kde jim byla přiblížena její
historie a na konci týdne
nás potěšili v rámci celodopoledního projektu pracovníci záchranné stanice zvířat POCHOP. Povídání o přírodě a ukázky
dovezených zvířat všechny nadchly.
Druhý týden pak čekal přihlášené děti perfektní týden na
Šumavě na Kvildě. Odložený jarní pobyt ve Ski Penzionu, který jsme měli jen pro sebe, si všichni užili. Pracovníci penzionu
se o nás skvěle starali a příroda je zvláště v dnešní době tím
nejbezpečnějším místem, kde se můžeme pohybovat. Potěšila
nás i pochvala majitelky penzionu za vzorné chování našich
dětí.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Zahájení nového školního roku ve Hvožďanech.

Zahájení nového školního roku ve věšínské škole.

Vítání občánků ve Věšíně
Ve Věšíně se konalo 9. září
vítání občánků. Za přítomnosti rodičů, prarodičů a
přátel přivítal starosta Ing.
Pavel Hutr spolu s předsedou kulturní komise Václavem Melounem a paní
učitelkou Janou Polákovou dvě děvčata a jednoho chlapce: Elišku Horalicovou, Emily Kebrlovou a Lukase Václava Fišera. Slavnostní atmosféru
obohatilo vystoupení dětí z místní základní školy. Celou slavnostní akci doprovázelo fotografování od paní Kláry Skopečkové. Všichni noví občánci si na památku odnesli malý dárek,
finanční dar a pamětní list. Všem dětem a jejich rodičům přejeme do života hodně radosti, stěstí
a zdraví. Václav Meloun
ˇ
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Trčkové v říjnu
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 7. a 21. října
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.
Pořádání akcí a filmových
představení avizovaných
v tomto vydání se bude
řídit aktuálními nařízeními
a opatřeními proti
šíření koronavirové nákazy.

Nabídka nebytového
prostoru k pronájmu
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí k
pronájmu nebytový prostor v Rožmitále
pod Třemšínem, Náměstí čp. 8 – prostory kadeřnictví. Jedná se o polovinu prostoru současného kadeřnictví – vhodné
pro provozování kadeřnických služeb.
Bližší informace poskytne bytové hospodářství Města Rožmitál p. Tř. na telefonním čísle 318 665 217.
(red)

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
pan starosta končil svůj minulý úvodník přáním krásného zbytku léta a nekovidovým vstupem do podzimního období. To druhé se bohužel nevyplnilo,
když píši tento úvodník, dostal se počet
nově pozitivně diagnostikovaných za
jeden den prvně od počátku pandemie
přes 2000. Je dobře, že první přání se
zatím plní a babí léto nám do poloviny
září ukázalo svoji vlídnou tvář a slunné počasí s teplotami kolem 30 stupňů.
Myslím, že to udělalo drtivé většině z nás
radost. Příznivé počasí v závěru srpna
a zatím v první polovině září provázelo
akce, které považuji za velmi vydařené
a v krátkosti je připomenu. V prvé řadě
to byla akce s názvem Retro den, jejíž
atraktivitu zvýšil zajímavý nápad spojit
oslavy na vlakovém nádraží doprovázené jízdami zvláštních vlaků s připomenutím 10. výročí otevření Podbrdského
muzea, kde desítky návštěvníků využily
vstup zdarma k prohlídce muzea. Velký
zájem byl o jízdu historickými autobusy
Robur a Ikarus, které obě místa oslav
spojovaly. Příjemnou akci také uspořádal Osadní výbor Voltuš při otevření
pergoly s pevnými stoly a lavicemi s překvapením v podobě krásného vystoupení Bělčických mažoretek. Asi půlmilionová investice určitě stojí za to, pergola
se jistě stane místem setkávání občanů
Voltuše, třeba při pořádání rybářských
závodů pro dospělé i děti.
Z konce června na začátek září byla
přesunuta oslava 90 let založení národní házené ve Starém Rožmitále. A jak jinak slavit než připomenutím minulosti,
odměnou pro zasloužilé funkcionáře a
předvedením všech družstev současného oddílu Spartaku Rožmitál. Radostné
je, že kolem 300 lidí, kteří se během dne
vystřídali ve sportovním areálu, vidělo
mimo utkání II. ligy mužů i pět současných mládežnických družstev. Více než
60 žáků a žákyň současného oddílu je
příslibem, že národní házená má ve Starém Rožmitále budoucnost zajištěnou.
Poslední akcí, kterou bych rád zmínil,
byla oslava 790 let od založení Města
Rožmitál pod Třemšínem, 140 let od založení hasičů a 20 let od doby, kdy začala rozdávat radost Rožmitálská Venkovanka. Nad oslavami hasičů převzala
záštitu hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová,
která se zúčastnila páteční slavnostní
schůze a předala hasičům vyznamenání.

Kromě paní hejtmanky
se za řečnickým pultem
vystřídalo mnoho vážených hostů, zejména z
řad vysoko postavených
hasičů. Velmi obsáhlý a
zajímavý byl vhled do
historie našeho města,
který přednesl pan starosta Ing. Josef Vondrášek. Hlavní část
oslav proběhla v sobotu na parkovišti
u Podzámeckého rybníka, malé i velké
diváky pak nadchla dětská hasičská,
světelná, hudební a vodní fontána na
koupališti v rožmitálském sportovně-rekreačním areálu, která slavnost zakončila. Výše uvedené akce samozřejmě nebyly poslední, které nám září přineslo.
Konaly se po uzávěrce tohoto vydání a
můžete si o nich přečíst příště. Zvyšující se počet diagnostikovaných kovidem
dává tušit, že mohou přijít další opatření zejména tam, kde se schází více lidí,
a která v době uzávěrky tohoto vydání
nelze predikovat.
Událost, která ale proběhne zcela jistě, jsou 2. a 3. října krajské a senátní
volby. Jde o volby možná trochu opomíjené, ale zejména kraj má velké pravomoce a hospodaří s velkými financemi.
To, že například budou nebo nebudou
opraveny komunikace II. a III. třídy, které má kraj ve správě, není asi většině
z nás lhostejné. Na kraji také probíhají mnohá dotační řízení, která ovlivňují
ekonomiku i našeho města. Využijme
proto volebního práva, nenechme náš
hlas propadnout a rozhodovat za nás
jiné, zvláště když i naše město má ve hře
svého kandidáta.
Závěrem mi dovolte ještě jedno poděkování. Na jaře, když začala kovidová
epidemie, vládl zejména v oblasti ochrany lidí velký chaos. V nebezpečí se ocitli
zejména lidé, kteří jsou povinni v rámci
své profese stýkat se s ostatními lidmi a
pomáhat jim. Město mělo přes veškerou
snahu problém sehnat ochranné obleky
a další materiál. V tuto dobu, přesto, že
sám jako ředitel nemocnice bojoval se
stejným problémem, nám velmi pomohl
pan ředitel Oblastní nemocnice Příbram
MUDr. Stanislav Holobrada. Protože i
v ostatních oblastech je vzájemná spolupráce velmi dobrá, jménem vedení
města a občanů města mu touto cestou
děkuji.
Přeji všem krásný barevný podzim a
hlavně hodně zdraví. Mgr. Pavel Bártl

Upozorňujeme, že v den uzávěrky Třemšínských listů je nutné zaslat
příspěvky nejpozději do 17 hodin. Příspěvky zaslané
po tomto termínu nebudou zveřejněny. Děkujeme za pochopení.

4

Házenkáři zažívají nejlepší období
V sobotu 5. září prožil Starý Rožmitál velkou událost. Odložené oslavy 90 let národní házené v obci, které se měly původně
konat v červnu, ale kvůli pandemii koronaviru byly odloženy,
přilákaly do sportovního a oddechového areálu přes tři stovky
návštěvníků.
Slavnostní ceremoniál zahrnující křest knihy, ocenění zasloužilých činovníků oddílu a zdravice předsedy oddílu národní házené Spartaku Ing. Petra Pazderníka, starosty města
Ing. Josefa Vondráška a předsedy TJ Spartak Rožmitál Mgr.
Pavla Bártla byl orámován pěti mistrovskými zápasy, v nichž
se vystřídala všechna družstva.
Už dopoledne nastoupily k zápasům mladší a starší žákyně proti Blovicím, v pravé poledne svedli „bratrovražedný“
boj starší žáci coby áčko s béčkem a po obědě vidělo početné
obecenstvo mladší žáky a muže v soubojích s Ejpovicemi. Od
podvečera vyhrávala před hospůdkou U Náhonu Toulavá kapela a veselilo se a chvílemi i tancovalo až do půlnoci.
Co dodat? Mnohému pamětníku obnovené tradice tohoto
sportu v roce 1975 se tlačily při vzpomínce, jak se začínalo
v těch nejlevnějších dresech a na písku, slzy do očí. A copak
by asi dnes říkali ti, kteří v roce 1930 českou házenou v obci
poprvé na plácku mezi dvěma úvozy předvedli!
Všechny generace házenkářů, které se za ta léta vystřídaly, by jistě s uspokojením hleděly na vyšperkovaný sportovní
areál s nebývalými možnostmi sportovního vyžití a na všechnu tu mládež, která dnes ve Starém Rožmitále hází. A také na
družstvo mužů, které účinkováním v druhé nejvyšší celostátní
soutěži přispívá k tomu, že v celé devadesátileté historii právě
dnes zažívá národní házená ve Starém Rožmitále nejlepší období.
PhDr. Jindřich Jirásek
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Podpořte rožmitálské hasiče
v desátém ročníku ankety

Podpořte svým hlasem výjezdovou jednotku rožmitálských dobrovolných hasičů, kteří se probojovali do finále 10. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2020.
Hlasovat můžete do 20. října 2020.
Hasiči města Rožmitál pod Třemšínem se probojovali do
10. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku, do kterého
postupuje 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů ze
všech krajů České republiky. Finalisty nominovala osmičlenná odborná porota složená ze zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů a zástupců partnerů ankety.
Výsledné pořadí finalistů vzejde z veřejného hlasování,
které potrvá až do 20. října 2020. Pro vítěze jsou připraveny velmi pěkné a hodnotné ceny.
Hlasování probíhá na webu
http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky
nebo pomocí SMS
odesláním kódu HASICI JSSC4
na tel. číslo 900 77 06. SMS zprávu
můžete psát jak velkými, tak malými
písmeny (bez diakritiky).
Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč. DPH).

Podzimní členská schůze
svazu postižených se ruší
Svaz tělesně postižených, místní organizace Rožmitál pod
Třemšínem oznamuje, že ruší z důvodu opatření proti šíření
nákazy koronavirem podzimní členskou schůzi, která se měla
konat 15. října 2020 v rožmitálském společenském centru.
„Nechceme vstavovat naše členy riziku nákazy, proto jsme se
rozhodli tuto schůzi nepořádat,“ uvedla předsedkyně organizace Marie Kryštofovičová. Výborová schůze se bude konat
11. listopadu dle aktuální situace.
(red)

Město Rožmitál p. Tř. hledá
zájemce o vedení kroniky Pňovic
Město Rožmitál pod Třemšínem hledá kronikáře, který by
po letech pokračoval ve vedení kroniky obce Pňovice. Zájemci se mohou hlásit v Městském kulturním středisku v
Rožmitále pod Třemšínem u Mgr. Františka Žána – tel.:
318 665 339, kde jim budou sděleny podrobnosti.
(red)

Moštárna v Rožmitále p. Tř.
Provoz v říjnu 2020

sobota: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10.
Ocenění za přínos národní házené ve Starém Rožmitále
převzali Jiří Plachý, Ing. Jiří Botur, Jiří Homulka, Václav
Sýkora, Jana Melicharová, Květa Zehnulová a in memoriam Emanuel Trefný.
Foto: archiv pořadatelů

8:00 – 10:00
Informace na telefonních číslech
606 585 610, 737 225 923.
www.zahradkari.cz
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem

31. 10. Na rožmitálském zámku
odstartuje dobrodružná stezka Rožmitálem plná her a strašidelných úkolů.
Akce pro děti nazvaná Rožmitál plný
strašidel potrvá od 17 do 20 hodin a
organizují ji Skaut Rožmitál, Vespolek
a Rožmitálský zámek, z.s.

1. 10. Kino Rožmitál p. Tř. promítne v
9:30 pásmo pohádek Krtek a oslava
pro mateřské školy a děti, které jsou
doma s maminkami. Vstupné je 15 Kč.
2. 10. V galerii Podbrdského muzea
se koná od 17:00 slavnostní zahájení výstavy malíře Josefa Synka a
architekta Vlastimila Tesky Hlavy.
Obrazy, grafiky a prostorové objekty
obou výtvarníků budou k vidění až
do neděle 1. listopadu. Otevírací doba
Podbrdského muzea je od úterý do
neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Vstupné na výstavu je dobrovolné.
6. 10. Kino Rožmitál p. Tř. promítne
od 19:00 nový český film Bábovky na
motivy knihy Radky Třeštíkové s Ondřejem Vetchým a Lenkou Vlasákovou v
hlavních rolích. Vstupné je 130 Kč.
7. 10. V rožmitálském zámku se bude
konat od 17:00 Noc literatury, při
které se můžete těšit na čtení s rožmitálskou knihovnou spojené s prohlídkou zámku.
10. 10. Ve sportovním areálu ve Starém Rožmitále se odehraje od 15:00
utkání II. ligy národní házené mezi
Spartakem Rožmitál a Spartakem
Modřany.
11. 10. Ve sportovním areálu ve Starém Rožmitále začne v 10:30 zápas
II. ligy národní házené mezi Spartakem Rožmitál a TJ Žatec.
13. 10. Kino Rožmitál p. Tř. promítne
od 19:00 českou komedii Ženská pomsta s Mahulenou Bočanovou, Robertem Jaškówem a Evou Vejmělkovou v
hlavních rolích. Vstupné je 120 Kč.
14. 10. Rožmitálská knihovna zve od
18:00 na cestopisnou besedu, při níž
se zájemci vypraví s oblíbeným cestovatelem a vypravěčem Liborem Drahoňovským do Českého ráje.
15. 10. Rodinné centrum Třemšínek
zve od 15:30 do svých prostor na kurz
líčení s profesionální kosmetičkou a
vizážistkou Hanou Braunovou. Místo je
třeba rezervovat na e-mailu tremsinek@
gmail.com. Cena kurzu je 390 Kč.
16. 10. Ve farním kostele Povýšení
sv. Kříže ve Starém Rožmitále se bude
v rámci 3. ročníku Festivalu Jakuba
Jana Ryby konat od 18:00 mše svatá
k poctě sv. Kříže obětovaná za Jakuba Jana Rybu.
16. 10. Ve farním kostele Povýšení
sv. Kříže ve Starém Rožmitále se bude
v rámci 3. ročníku Festivalu Jakuba
Jana Ryby konat od 19:00 duchovní

Do rožmitálského společenského centra zavítají 4. listopadu znovu Anna
a Elsa se svojí ledovou show. Vstupenky předprodává Městské kulturní
středisko Rožmitál pod Třemšínem.
koncert. Vstupné je dobrovolné. Více
informací získáte na webu www.rybuvfestival.cz
16. 10. Kino Rožmitál p. Tř. promítne
od 20:00 celovečerní dokumentární
film Karel, který přináší ojedinělý
pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. Vstupné je 130,- Kč
17. 10. Kino Rožmitál p. Tř. promítne od 15:00 novou českou rodinnou
pohádku Princezna zakletá v čase
s Eliškou Křenkovou, Markem Lamborou a dalšími skvělými herci v hlavních
rolích. Vstupné je 120 Kč.
17. 10. Ve sportovním areálu ve Starém Rožmitále začne v 15:00 druholigový duel národní házené mezi Spartakem Rožmitál a Sokolem Kyšice.
18. 10. Město Rožmitál p. Tř. srdečně
zve od 18:00 všechny milovníky dobré
dechovky do Společenského centra
v Rožmitále na tradiční Podzimní
koncert Rožmitálské Venkovanky.
Vstupné je 100 korun, předprodej
vstupenek zajišťuje Městské kulturní
středisko Rožmitál.
20. 10. Kino Rožmitál p. Tř. promítne
od 19:00 americký romantický film
After: Přiznání. Vstupné je 120 Kč.
22. 10. V rožmitálské knihovně začne
v 17:30 cestopisná beseda, při níž se
zájemci vypraví do jedné z nejkrásnějších zemí Karibiku – do Dominikánské republiky. Vstupné je dobrovolné.
23. 10. Kino Rožmitál p. Tř. promítne
od 20:00 americkou rodinnou komedii Děda postrach rodiny o velké a
nelítostné válce vnuka s dědou. Vstupné je 110 Kč.
30. 10. Rodinné centrum Třemšínek
zve na Podzimní toulání se skřítkem
Podzimníčkem. Procházka věnovaná
objevování krás podzimní krajiny, pozorování změn v přírodě a sbírání přírodnin začne v 9:00. Na konci cesty bude
na každého čekat skřítek Podzimníček.

4. 11. Městské kulturní středisko
Rožmitál pod Třemšínem zve od 17:00
do Společenského centra na zábavný
program pro děti i rodiče Ledová show
s Elsou. Pro velký zájem se uskuteční tato akce, která se v Rožmitále pod
Třemšínem konala v červenci, znovu.
V rámci představení se děti vydají společně s Elsou do ledového království,
kde se setkají i s dalšími postavami
z oblíbené pohádky. Společně zažijí
spoustu zábavy, tancování, legrace a
nebude nouze ani o mnohá překvapení.
Například v průběhu programu pomocí
kouzla ožije malý sněhulák a v závěru
se možná podaří vykouzlit i sněhovou
nadílku. Díky představení se na chvilku děti i rodiče ocitnou v pohádkovém
světě kouzel s hromadou dárků a splněných přání. Po skončení představení
bude následovat fotografování s Elsou i
Annou včetně autogramiády.
5. 11. V galerii Podbrdského muzea
se koná od 18:00 slavnostní zahájení výstavy prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ J. J. Ryby Zrcadlení.
Součástí vernisáže bude multižánrová
performance „zrcadlící“ skryté tendence
společnosti. Výstava bude k vidění v
Podbrdském muzeu do neděle 22. listopadu. Vstupné je dobrovolné.

Věšín
27. 10. Obecní úřad Věšín a SDH
Věšín zvou na tradiční lampionový
průvod. Sraz bude v 17:30 u kapličky
ve Věšíně.

Hvožďany
17. 10. Myslivecký spolek Javory Hvožďany pořádá v sobotu 17. října 2020
od 20:30 v Kulturním domě Hvožďany tradiční Posvícenskou zábavu s
bohatou mysliveckou tombolou. K tanci
a poslechu zahrají oblíbení Kudrnáči.
Vstupné je 120 Kč.

Vševily
17. 10. Ve Vševilech se chystá hned
několik posvícenských akcí. V 15:00
začne drakiáda na pastvinách u lesa,
v 18:00 se bude soutěžit u Pupu o nejkrásnější křehotinu a od 19:00 začne
posvícenské posezení.

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.
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Rodinné centrum Třemšínek

Místní akční skupina Podbrdsko

Po letošních opravdu velmi dlouhých prázdninách jsme se
nemohly dočkat, až budeme moci otevřít Rodinné centrum
Třemšínek. V posledním srpnovém týdnu se maminky pustily
do velkého úklidu všech prostor RC, výzdoby oken a chodeb,
plánování a přípravy akcí.
První akcí, která v Třemšínku proběhla dne 4. 9. 2020, bylo
symbolické rozloučení s létem Ahoj prázdniny! Děti se proměnily v malé cestovatele a na cestě kolem světa plnily různé
úkoly – jako archeologové hledaly starobylé mince v písku,
potápěly se do podmořské jeskyně, překonávaly Grand Canyon, v Japonsku krmily hladového draka. Na všechny odvážlivce na konci cesty čekala kouzelná truhla, ze které si
mohli odnést zaslouženou odměnu. Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové cestovali společně s dětmi jako zkušení
průvodci. Všichni se pak mohli občerstvit a popovídat si u
kávy. Děkujeme všem maminkám za bohatou hostinu, kterou
na tuto akci připravily, a také všem, kteří pomáhali s přípravami. Díky vám všem byla akce úžasná a jedinečná.
Další akcí, která proběhla ve dnech 17. - 19. 9. 2020 ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem, byla Burza oblečení a vybavení. Děkujeme všem za pomoc při organizaci
této akce. Bez ochotné pomoci členů rodinného centra, pracujících tolik hodin bez nároku na jakoukoliv odměnu (kávu
a buchty nepočítáme), bychom takovou akci nebyly schopné
samy zajistit.

Podbrdský trh v Rožmitále
pod Třemšínem se vydařil

V měsíci říjnu nás pak čeká:
Drakiáda a podzimní piknik se bude konat v neděli 11. 10.
2020 od 10:00, místo konání bude včas upřesněno na naší
FB stránce. S sebou něco na zub, dobrou náladu a hlavně
draka. Vítáme draky doma vyrobené i koupené.
Kurz líčení s profesionální vizážistkou a kosmetičkou Hanou Braunovou. Kurz je určen všem ženám, které se chtějí v
líčení něco nového naučit. Konat se bude 15. 10. 2020 v RC
Třemšínek v 15:30. Cena kurzu je 390 Kč (cena zahrnuje spotřebovaný materiál, občerstvení, vstupné do RC). Přihlásit se
můžete na: tremsinek@gmail.com (počet míst je omezený).
Valná hromada a volby do rady spolku proběhnou 23. 10.
2020 od 16:00 v RC Třemšínek. Projednávat se budou mimo
jiné i nové akce a aktivity RC a ohlédneme se i za dosavadní
činností spolku.
Podzimní toulání se skřítkem Podzimníčkem se uskuteční
30. 10. v 9:00. Sejdeme se před RC Třemšínek a společně se
vypravíme na procházku do přírody. Budeme objevovat krásy
podzimní krajiny, pozorovat změny v přírodě, sbírat přírodniny a nakonec si vyrobíme skřítka Podzimníčka.
Rodinné centrum Třemšínek najdete v budově Speciální ZŠ
Rožmitál pod Třemšínem. Je otevřeno pro širokou veřejnost
každý všední den od 8:30 do 11:30. V pondělí, středu a pátek probíhají dopoledne pravidelné aktivity pro děti a jejich
doprovod – Hravé cvičení, Tvoření pro šikovné ručičky a Hrajeme si s písničkou. V úterý a ve čtvrtek je otevřena herna. V
úterý odpoledne od 16:00 se koná Jóga pro děti s vynikající
lektorkou Lucií Ryjáčkovou.
Nepravidelně pak probíhá Keramika pro děti s Míšou Málkovou – dopoledne pro naše nejmenší, odpoledne od 16:00
pak i pro starší děti. O jejím konání vždy včas informujeme
na naší facebookové stránce. https://www.facebook.com/
Rodinnecentrumtremsinek.
Speciální poděkování patří truhláři Petru Štěrbovi, který
pro naše RC vyrobil úžasné balanční kostky a Přírodovědné školce Rybička při PřF UK v Praze, která pro naše RC
uspořádala sbírku hraček a výtvarných potřeb. Velké díky
patří Městu Rožmitál a Speciální ZŠ, bez jejichž finanční
podpory a pronájmu prostor by Třemšínek nemohl fungovat. Děkujeme za důvěru, kterou do nás vkládáte a za vaši
podporu.
Monika

Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem
a Podbrdským muzeem pořádala v sobotu
19. září Podbrdský farmářský a řemeslný
trh. Akce i přes veškerá omezení byla velice
vydařená. V rámci trhu byly k zakoupení
rukodělné výrobky různého druhu - šité
hračky, tašky, šperky, svíčky, keramika,
podzimní vazby, košíky a mnoho dalšího. Od farmářů a pěstitelů návštěvníci mohli zakoupit kvalitní ovoce a zeleninu,
český česnek z Polabí, burčák, sýry či květiny. Občerstvení
bohužel tentokrát nebylo, ale nahradili ho prodejci s pečivem,
domácími koláči, kremrolemi a dalšími dobrotami, kterých
byl dostatek. Vše bylo doplněno dle chuti Brdskou kávou a
pivečko teklo proudem. Jako každoročně nechyběl stánek s
ochutnávkou vítězných potravin oceněných v soutěži Středočeská Regionální potravina. Tentokrát jsme si pro děti připravili s Rodinným centrem Pampeliška z Březnice kreslení
a tvoření ve Stodole Podbrdského muzea a na dětském hřišti
byla připravena krásná a vtipná pohádka O ztracené princezně. Počasí se nám i při tomto 6. ročníku skvěle vydařilo. Děkujeme všem návštěvníkům a prodejcům za účast a příjemně
strávený čas! Dále děkujeme za pomoc s dětským programem
Rodinnému centru Pampeliška, za půjčení stánků městu Rožmitál a obci Hvožďany, za pomoc Technickým službám města
Rožmitál a Podbrdskému muzeu. Těšíme se na viděnou při
dalších Podbrdských farmářských a řemeslných trzích v roce
2021 v Březnici a Rožmitále p. Tř. a věříme, že také na červnových slavnostech královny Johanky.
MAS Podbrdsko
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Retro den v Podbrdském muzeu
Výročí 10 let od otevření Podbrdského
muzea jsme oslavili v sobotu 22. srpna opravdu pestrým programem. Jízdy
historického vlaku mezi Rožmitálem a
Březnicí, výstavu o historii dráhy, ukázky hasičské a vojenské techniky na nádraží doplnily letos dva retro autobusy
značky Robur a Ikarus. Jimi se mohli
celý den přepravit návštěvníci z nádraží
do Podbrdského muzea. Byla to nabídka
velmi lákavá, a tak není divu, že se za
celý den přišlo a přijelo do Podbrdského
muzea podívat na 700 návštěvníků!
Navštívili nejen letní interaktivní výstavu Retrosbírky, ale také stálou expozici. Odpoledne dokonce s možností
vyslechnout si krátké komentované prohlídky v expozici Jak se žilo na Podbrdsku, Památníku Jakuba Jana Ryby i v
expozici historických automobilů Aero.
Ve Stodole Podbrdského muzea se
tento den nakrátko sešli ti, kteří byli
společně u jeho vzniku před více než deseti lety. Hosté z blízka i z dálky měli
jistě o čem si povídat. Vzpomínku na
budování muzea z pohledu vedení města přidal poté i starosta města Ing. Josef
Vondrášek, když promluvil na nádvoří
na pódiu před začátkem večerního programu. Svou vzpomínku přidala také
první vedoucí Podbrdského muzea, paní
Hana Křepelková.
Podbrdskému muzeu přijela pogratulovat i samotná královna Johanka.
Předala mu pamětní glejt. Vždyť právě
díky Podbrdskému muzeu je v Rožmitále historie stále živá a naše královna
a její každoroční Slavnost je toho důkazem! Králova Johanka nezapomněla
ani na významné jubileum dlouholetého
správce svého rožmitálského panství.

Blíží se jarmark
lidových řemesel

Starosta Josef Vondrášek od ní obdržel
pamětní medaili vskutku úctyhodných
rozměrů. Jen nebyla z drahého kovu,
ale z voňavého perníku.
Poté už pódium patřilo kapele The
Dirty Rudolph and his Inglorious Rock‘n‘roll Mates. Stejně jako při loňské
Slavnosti královny Johanky, i teď předvedli energickou show, sérii rokenrolových a jazzových úprav mnoha známých
písní. Nebýt deštivého počasí na začátku večera, jistě by bylo na parketu ještě
více tanečníků. Do půlnoci pak publikum doprovodil svérázný DJ Starosta
a kurátor sbírek Podbrdského muzea v
jedné osobě, Rudolf Šimek.
Za spolupráci při přípravě a realizaci
Retro dne patří velký dík všem, kteří se
na něm podíleli. Jsou to především Městské kulturní středisko, spolek Rakovnicko-protivínská dráha, Toulavá kapela, JPO Rožmitál pod Třemšínem a také
Ivana Hoyerová, Leoš Prokopec, Jindřich
Podlena, Bětka Gilíková, Petr Moučka,
Rosenthal z. s., kapela The Dirty Rudolph and his Inglorious Rock‘n‘roll Mates,
DJ Starosta, Vláďa Motyka, Josef Váňa,
Lahůdky Příbram a řada dalších. Děkujeme!
(pm)

V sobotu
28. listopadu 2020
se uskuteční tradiční
Vánoční jarmark lidových
řemesel a zahájení adventu
v Rožmitále pod Třemšínem.
Chcete i vy nabídnout
své řemeslné výrobky?
Případní prodejci se mohou
přihlásit na pokladně Podbrdského
muzea, na telefonu 311 249 261
nebo na e-mailu
js@podbrdskemuzeum.cz.

Otevírací doba
muzea od října
Od 1. října 2020 je Podbrdské muzeum otevřené pro veřejnost v zimní
otevírací době: Od úterý do neděle
vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
můžete navštívit stálé expozice Jak
se žilo na Podbrdsku, Páni z Rožmitála, Památník Jakuba Jana Ryby a
České mše vánoční, Historické automobily Aero, Stodola plná řemesel
i aktuální výstavy v galerii. Vstupné
do všech expozic Podbrdského muzea je plné 90 Kč, snížené 50 Kč (senioři, studenti, děti).
(pm)

Zkušení výtvarníci z Blatné vystaví své Hlavy v Podbrdském muzeu
Po dlouhé době se do galerie Podbrdského muzea vrací výtvarné umění.
Hlavy. Tak se jmenuje výstava dvou
umělců, která ji v říjnu zaplní. Co na ní
návštěvníci uvidí? Prvním vystavujícím
je malíř Josef Synek
(1944). Celý svůj život
prožil v Blatné. Pracoval jako automechanik
v tamním Rybářství a
ve volných chvílích se
věnoval malování. Dva
roky před důchodem
se své malířské vášni věnoval už na volné noze. Dodnes maluje každý den. Z
neškoleného amatéra se postupně stal
autorem, kterého respektují i odborní
kritikové. Obdivovatel Vincenta van Gogha si od svého vzoru vzal pestrou barevnost a vysoké vrstvy barvy. Na rozdíl
od zádumčivého expresionisty ale Josef
Synek ve své malbě nezapře svou jemnou, optimistickou povahu. Maluje krajiny, města, svou milovanou Blatnou,
ale i květiny, zvířata či portréty – hlavy.

Vše čistými, zářivými barvami, ve stylu,
který můžeme označit za naivní. Všechny nabízejí divákovi možnost vstoupit
do světa barevných ploch prozářených
nejen sluncem, ale také potěšením,
které malba přináší svému tvůrci. Ta
se pak přenáší i na diváka. „Já pořád
maluju jako dítě, jak říká můj zeť. Když
byly vnučky malé, tak prý návštěvy nepoznaly, co jsem maloval já a co ony. A
já na to: Vždyť to je dobře, Picasso taky
říkal, že v patnácti maloval jako Raffael
a pak se celý život snažil malovat jako
dítě. Teprve teď na stará kolena začínám tušit, co to malování je,“ říká Josef
Synek. Druhým autorem výstavy je architekt Vlastimil Teska.
Také on má silnou vazbu na nedaleké Blatensko. Pochází z Písku,
kde dodnes vyučuje
na Vyšší odborné škole restaurátorské, střídavě žije v Praze a v Chobotu
u Blatné. Coby designér a interiérový

architekt je autorem řady obytných i
pracovních interiérů a prostorových objektů, zejména židlí a stolků. Pečlivě pro
ně vybírá ušlechtilé materiály – masivní
i exotické dřevo kombinované se sklem
či kovem. Některé z jeho prostorových
objektů uvidíme i v Rožmitále. Hlavy se
pak objevují zejména v jeho cyklu grafik vytvořených technikou mezzotinty, v
níž ztvárnil řadu svých známých, přátel
i vlastní autoportrét.
Na rožmitálské výstavě tak uvidíme
hlavy v nejrůznějším pojetí – od zasněných andělů Josefa Synka až po zšeřelé grafické studie Vlastimila Tesky. Při
přípravě výstavy došlo i na téma hlavy
– portrétu, který je dodnes pro nás záhadou – skutečné podoby rožmitálského
učitele a hudebního skladatele Jakuba
Jana Ryby. Chcete vidět, jestli se toto
téma dostalo i na některé z vystavených
děl? Přijďte se podívat na výstavu Hlavy
do Podbrdského muzea! Máte možnost
až do neděle 1. listopadu. Vstupné je
dobrovolné.
(pm)
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Vzpomínky
Živote můj – měla jsem Tě ráda, ráda
jsem si užívala, ráda jsem se smála, nechtěla jsem všechno, jen jsem chtěla žít!
Dne 17. září uplynulo již 10 bolestných
let, kdy nás navždy opustila paní Květa
Badalcová z Rožmitálu pod Třemšínem.
S láskou stále vzpomínají a za vzpomínku děkují maminka Marie, bratr Milan a
dcera Veronika s rodinami.

Jak těžké je hledat slova, aby vyjádřila
smutek náš. Vzpomínky vracejí se znova a bolest nezahojí ani čas. Dne 18. října 2020 uplynulo smutných 17 let, kdy
nás navždy opustil pan Alois Jedlička
ze Starého Rožmitálu. S láskou vzpomíná dcera Jarmila, vnuk Pavel a vnučka
Lenka s rodinou.

rrrr

Dne 6. října uplyne deset let od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní Jiřina
Jonáková z Rožmitálu pod Třemšínem.
Dne 26. prosince letošního roku by se
dožila pětaosmdesáti let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná a
nikdy nezapomene rodina.

Dne 29. října 2020 by se
paní Marie Brettlová ze
Zalán 11 dožila sta let. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s
námi. Rodiny Turkova a
Brettlova
rrrr
Jak ten čas letí. Dne 16.
října to bude rok, co odešel odkud není návratu pan
Zdeněk Hájek z Rožmitálu.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
rrrr
Ti, které jsme milovali, neodchází. Jsou stále s námi
každý den. Našim srdcím
velmi schází. S láskou na
ně vzpomenem. Dne 13. října 2020 uplynou tři roky
od chvíle, kdy náš nejdražší Luboš
Vondrášek odešel za svým synem. S
láskou Renata, Péťa, Andy, Kubíček,
maminka, Ivana a všichni, kterým tak
moc chybí.
rrrr
Dne 7. září 2020 uplynuly
dva roky, co do rybářského nebe odešel nezapomenutelný člověk naší místní
rybářské organizace, pan
Alexander Romanec. Saša
byl neskutečně srdečný člověk a kamarád každým coulem. Byl do poslední
chvíle velice aktivním členem. Účastnil
se všech prací v naší organizaci a všech
výlovů, brigád, plesů, závodů a byl takřka u všeho. Byl moc obětavý a pracovitý. Pomohl doslova se vším a vždycky.
Byl moc dobrým parťákem a přítelem.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rybáři Rožmitál pod Třemšínem

rrrr

rrrr
Za předobré srdce matčino na světe náhrady není,
proto je tolik bolestné s
maminkou rozloučení. Maminka naše milovaná, tolik lásky nám dala, vždy v
jejím srdíčku cestička byla malá, kam
veškerá trápení ukrývala. Přesto však
bývala lásky plná, navzdory všemu silná a obětavá. Za to Ti, maminko, patří
veliký dík - jednou se sejdeme a bude
líp. Dne 23. října 2020 vzpomeneme dva
smutné roky od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše maminka a babička, paní
Marie Žebrakovská z Nepomuku. Stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera
Monika s rodinou a syn Roman.
rrrr
Dne 6. října 2020 tomu budou tři roky, co nás opustila naše drahá maminka,
učitelka a ředitelka mateřské školky v Rožmitále
pod Třemšínem Marcela
Halusková - Shrbená. Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku. V
našich srdcích budeš navždy. Vzpomínají s láskou synové Vladimír a Aleš.
rrrr
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo
Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 23. září
uplynulo 21 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Jarmila Plachá ze
Starého Rožmitálu. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vyřazené autolékárničky mohou
posloužit budoucím zdravotníkům
Žádáme řidiče, kteří vyřazují z vozidel autolékárničky s prošlou dobou použitelnosti, aby je darovali na sběrné místo
Českého červeného kříže – sběr šatstva v Rožmitále p. Tř.,
ulice Podmlýnská, které je otevřeno každou druhou středu
v měsíci. Materiál z těchto autolékárniček poslouží k výuce
budoucím zdravotníkům. Děkujeme. Oblastní spolek ČČK

Dne 31. října uplynou už tři roky, co
nám navždy odešel náš milovaný a nenahraditelný manžel, tatínek a dědeček,
pan Antonín Šámal. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Zdeňka, dcery
Klára a Tereza s rodinami. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku.
rrrr
Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na
toho, kdo nás měl tolik rád. Dne 12. října 2020 uplyne jeden smutný rok, kdy
nás navždy opustila Marie Hamplová
z Rožmitálu pod Třemšínem. S láskou
vzpomínáme.
rrrr
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a
s láskou zavzpomínat. Dne
7. října 2020 uplyne 18
let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Božena
Černá z Rožmitálu pod Třemšínem. Dne
14. listopadu 2020 by se dožila jednadevadesáti let. S láskou stále vzpomíná
celá rodina.
rrrr
Dne 14. října 2020 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička, paní
Růžena Procházková ze Starého Rožmitálu. S láskou stále vzpomínají dcery
Růža a Dáša s rodinami.
rrrr
Ta Tvoje ztráta stále bolí, že ani čas ji nikdy nezahojí. Za předobré srdce na světě náhrady není, proto je tolik bolestné
a těžké bez Tebe žít. Dne 19. října 2020
by se dožil 87 let pan František Trčka
z Bezděkova pod Třemšínem. S úctou
a láskou stále vzpomínají manželka Libuše s rodinou, dcera Alena s rodinou
a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte na něj s námi.
Děkujeme.
rrrr
Utichlo srdce, zůstal jen
žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál. Dne 19. října
uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan
Antonín Novotný z Rožmitálu pod Třemšínem. S láskou stále
vzpomínají družka Marie s rodinou.

Poptávka vánočního stromu
Město Rožmitál p. Tř. připravuje akce související s končícím
rokem. Mimo jiné je nutné zajistit také hezký a reprezentativní vánoční strom na rožmitálské náměstí. Obracíme se proto
s prosbou na občany Rožmitálu pod Třemšínem a okolních
osad, kteří mají vhodný strom na svém pozemku a měli by jej
zájem pro oslavy letošních Vánoc darovat. S případnou nabídkou se obraťte na vedoucího rožmitálských technických služeb Jindřicha Podlenu na telefonní číslo 724 230 975. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na krásný strom.
(red)
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Poděkování

Blahopřání

Poděkování Horních
Králováků za pozvání

Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem, kteří se podíleli
na přípravách svatby našich dětí,
Denisy a Tomáše dne 28. srpna
2020. Zejména děkujeme
Podbrdskému muzeu za zapůjčení
prostor stodoly, kde se konal
svatební obřad, za nádhernou
výzdobu paní Ilonce Kotrbaté
a Janě Přígrodské, panu Jirkovi
Blažkovi za jeho velikou ochotu
a vstřícnost, oddávající paní
Mgr. Věře Bártlové, matrikářce
Renatě Sklenárové, paní Blance
Pazderníkové ml. a v neposlední
řadě Lence a Martině Romovým.
Děkuje rodina Fousova a Hajerova

Díky Růženě Teskové
za obětavou práci
Město Rožmitál pod Třemšínem děkuje paní Růženě Teskové za třicetiletou obětavou práci pro občany.
Paní Tesková se už třicet let svědomitě stará o provoz knihovny ve
Voltuši. K poděkování se samozřejmě připojuje rožmitálská Knihovna
manželů Tomanových, pod kterou
voltušská knihovna spadá. Děkujeme za výbornou spolupráci a vážíme
si mnoha hodin jejího volného času,
který péči o voltušskou knihovnu
věnuje.
Město Rožmitál p. Tř.

Vážení čtenáři Třemšínských listů,
prožili jsme u vás nezapomenutelný
druhý zářijový víkend u příležitosti vzácného výročí založení města,
sboru dobrovolných hasičů i vašeho
orchestru - Rožmitálské Venkovanky. Dovolte proto, abychom poděkovali touto cestou všem, kteří se o
nás po celou dobu pobytu naprosto
perfektně starali. Největší dík patří
samozřejmě starostovi vašeho města Ing. Josefu Vondráškovi. Jsme
ale vděční i Františku Žánovi s jeho
akčním fotoaparátem, dámám Marcele Sladké, Petře Morové a Janě
Melicharové, které nám byly zodpovědnými průvodci po dobu našeho
pobytu. V žádném případě nelze
pominout ani významné činovníky
svazu dobrovolných hasičů, kteří
nás provázeli při prohlídce pamětihodností i přírodních krás vašeho
regionu. Děkujeme tedy Aloisi Brabencovi, Františku Polákovi, Milanu
Polákovi a Petru Holubcovi. Nelze
zapomenout ani na pana Huberta
Hoyera, který dovede tak úžasně
vyprávět o hudebním umění, jeho
dceru, představitelku Společnosti
Jakuba Jana Ryby či pana JUDr.
Kaisera, který nám ve stylu safari
předvedl excelentní stádo jelenů a
muflonů. V neposlední řadě je třeba poděkovat kapelníkovi Rožmitálské Venkovanky Josefu Janouškovi a celému skvělému dechovému
orchestru. Trochu černé svědomí
máme, protože jsme nepochytili
všechna jména osob, které nám na
Rožmitálsku předvedly, jak vypadá
nezištné přátelství. Proto, vy jmenovaní i nejmenovaní v pozadí, přijměte obrovský dík! Máme vám co
oplácet.
Za Horní Králováky
Ing. Ivan Vokáč, vicehejtman

Informace o odstávkách je možné
objednat na stránkách skupiny ČEZ
Skupina ČEZ oznamuje, že od 1. ledna 2021 nebude vylepovat informace po plánovaných odstávkách elektřiny, jak bylo
dosud zvykem. Odběratelé elektřiny od této společnosti si
mohou najít plánované odstávky elektřiny na https://www.
cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html. Zde kromě plánovaných odstávek najdou také odkaz k objednání
služby, která nabízí možnost zasílat informace od ČEZ do
mobilu nebo e-mailu. Pro sjednání této bezplatné služby je
nutné zadat datum narození nebo IČO vedené u zákaznického čtu, dále EAN, což je osmnáctimístný identifikační kód
odběrného místa a případně také číslo odběrného místa a
elektroměru, které je uvedeno na faktuře nebo ve smlouvě.

Dne 16. září 2020 oslavil Vladimír Shrbený z
Rožmitálu p. Tř. krásné
kulaté padesáté narozeniny. Přeji mu hodně
ˇ
stěstí
a zdraví do dalších let. Rád bych zde poděkoval.
Jsem moc hrdý na to, v jakém městě
žiju a jaké zde máme občany, kamarády, přátele, sousedy atd. Asi moc
málo lidí by mě tady s Vládíkem neznalo, a proto jsem rád, jak je zde
začleněn, přestože i v jeho 50 letech
je jeho mentální postižení na úrovni
dítěte předškolního věku. Moc díky
všem i za něj.
Bratr Aleš Haluska

Řekli si své
„ano“
28. srpna
Podbrdské muzeum
Tomáš Fous, Rožmitál p. Tř.
a Denisa Hajerová, Rožmitál p. Tř.

12. září
u Sobenského rybníka
Daniel Urban, Praha
a Lenka Vondráčková, Velemín

Srdečně zveme všechny milovníky dobré dechovky na

Podzimní koncert
Rožmitálské Venkovanky
v neděli 18. října od 18 hodin
Společenské centrum
Rožmitál pod Třemšínem.
Předprodej vstupenek zajišťuje
Městské kulturní středisko
Rožmitál pod Třemšínem.
Vstupné je 100,- Kč.
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Říjnové akce v rožmitálské knihovně
Pro děti
q Podzimní zvyky a obyčeje – 1. – 7.
10. odpoledne - Víte, kdy začíná podzim? Kdy má svátek sv. Martin, sv. Kateřina a sv. Ondřej? Čeká vás spousta
kvízů, jazykolamů, hádanek, přísloví…
Nudit se rozhodně nebudete.
q Kvízová horečka – 12. – 16. 10. odpoledne - Přijďte si odpovědět na velké
množství otázek, na kterých si můžete
ověřit, zda jste už Evropany a znáte Evropu. Otázky jsou tvořené formou zábavného kvízu.
q Hra každý den – 19. – 23. 10. odpoledne - Víte, jak se hrají Piškvorky?
Přijďte objevit hry veselé, téměř zapomenuté. Já mám X a ty máš O, dejme
se hned do toho. Zábavné odpoledne
pro děti formou hry.
q Výroba miniaturních draků – 26. –
30. 10. odpoledne - Podzim je ideální
čas na výrobu a pouštění draků, můžeš si vyrobit dračí dekoraci dle vlastní
fantazie nejen pro bouřlivé podzimní
větry.
q Mozečku, otřes se – Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
q

q

q

q

q

soutěže jsou jako vždy po celý měsíc
připraveny v oddělení pro děti. Přijďte
si zasoutěžit, případně i něco vyhrát.
Soutěže končí 31. 10.

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

Akce pro školy
q Kamarádská knížka malého poseroutky – 4. ročník ZŠ
q Učení bez mučení – 7. ročník ZŠ
q Z čtenářského deníku aneb písmo –
paměť lidstva – pro 6. ročník ZŠ
q Draka je třeba pozdravit – pro Speciální základní školu
q Třemšínský poklad a jiné pověsti
z kraje pod Třemšínem – pro družinu
Speciální základní školy
q

q
q

q

q

VU3V
q Včelařský rok – 1. 10. 2020
q Lidské zdraví – 8. 10. 2020

5. – 11. října 2020
Dětské oddělení
q Naučný kvíz – 9. 10.
q Výstava knih – 5. – 9. 10
q Škola hrou – 7. 10.
q Čtení úryvků z knih – 5. 10.
q
q
q
q

Dospělé oddělení
q Výstava knih na téma „Životopisy
slavných osobností“ – 5. – 9. 10.
q Anketa na téma „Nezapomenutelná kniha mého dětství“ – 5. – 9. 10.
q Noc literatury – čtení úryvků z
knih současné literatury – 7. 10.
q Rande naslepo s knihou - čtenáři
si půjčí tajuplně zabalenou knihu a
až v pohodlí domova zjistí, jakou knihu si mohou přečíst – 9. 10.
q

q

q

q

Registrace nových čtenářů
na rok zdarma
q V rámci týdnu knihoven budeme
od 5. do 11. 10. registrovat nové čtenáře na rok zdarma.
q

q
q

Cestopisné besedy v rožmitálské knihovně
ČESKÝ RÁJ

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Ve středu 14. října od 18.00 se vydáme s Liborem Drahoňovským do Českého ráje. Oblíbený cestovatel a vypravěč
tentokrát zamířil o mnoho blíž, aby ukázal, že neméně krásně je i u nás. Během
besedy s promítáním fotografií si kromě
hradu Trosek, Hrubé Skály a Valdštejna
prohlédneme další zajímavé pamětihodnosti a spoustu přírodních krás.

Ve čtvrtek 22. října od 17.30 vás pozveme do jedné z nejkrásnějších zemí Karibiku - do Dominikánské republiky na
ostrov Hispaniola, který byl pro Kryštofa
Kolumba prvním územím Nového světa.
Uvidíte nádherné moře, palmové háje,
ale i vysoké hory a úrodná údolí. Navštívíme ale i řadu míst, kde se psala historie dobývání Ameriky.

PC kurz pro začátečníky se na podzim z organizačních důvodů nekoná.
Knižní novinky na www.tremsinsko.cz – knihovna – knižní novinky.

Změna provozní doby platná od října 2020
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
duben – říjen				

listopad - březen

Po - Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Pá - Ne 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
					

Po - Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Pá
9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
So
9:00 – 12:00 Ne zavřeno

KNIHOVNA MANŽELŮ TOMANOVÝCH
oddělení pro dospělé			

oddělení pro děti a mládež

Po
Út
St
Čt
Pá
So

Po
Út
St
Čt
Pá
So

9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
zavřeno				
9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
zavřeno				
9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
9:00 – 12:00 Ne zavřeno

Akce pořádané
při Týdnu knihoven

13:00 – 17:00
zavřeno
13:00 – 17:00
zavřeno
13:00 – 16:00
zavřeno Ne zavřeno

Přijďte si na workshop
vyrobit něco pro radost
Dne 16. října se od 17:00 bude konat
Workshop – Podzimní tvoření. Přijďte
si s námi zpříjemnit podzimní odpoledne a vytvořit si něco pro radost. Užijete
si příjemný večer i s vůní kávy. Cena
workshopu je 500 Kč. Přihlásit se můžete v knihovně nebo na e-mailu tereza.
hudeckova@rozmitalptr.cz nebo na tel.
číslech 728 782 485, 605 293 000.

Noc literatury bude
tentokrát na zámku
Dne 7. října se od 17:00 koná Noc literatury. Letos knihovna Noc literatury
pořádá na rožmitálském zámku. Během
večera si účastníci mohou poslechnout
úryvky z knih současné literatury. Po
skončení programu je připravena prohlídka zámku a malé posezení s občerstvením.
Bc. Tereza Hudečková, DiS.

Služba Knihy do domu
od října skončí
Knihovna od října ukončuje službu „Knihy do domu“, kterou provozovala v době
úplného uzavření knihovny v době „koronavirových“ opatření. V současnosti
již není služba využívána. V případě, že
by v budoucnu došlo znovu k uzavření
knihovny, službu podle možností opět
obnovíme, abyste vy, naši čtenáři, nebyli o své oblíbené knihy ochuzeni.
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Rožmitálští oslavili v září tři významná výročí
V Rožmitále pod Třemšínem se konaly ve
dnech 11. a 12. září oslavy 790 let historie města, 140 let založení SDH Rožmitál
pod Třemšínem a 20 let dechového orchestru pod názvem Rožmitálská Venkovanka. Dvoudenní slavnosti začaly v
pátek večer slavnostní schůzí ve velkém
sále Společenského centra v Rožmitále
pod Třemšínem s hudebním doprovodem. Bohatého programu, v rámci nějž
byly předány desítky hasičských vyznamenání, se zúčastnila kromě mnoha
dalších vzácných hostů také hejtmanka
Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, která převzala nad
oslavami 140. výročí hasičů záštitu, přítomné přivítala a hasiče vyznamenala.
Hasičské oslavy se konaly za finanční
podpory Středočeského kraje.
S projevy vystoupili starosta SDH
Rožmitál p. Tř. Alois Brabenec, o historii
města pohovořil na pódiu starosta města Ing. Josef Vondrášek a za řečnickým
pultem se vystřídali i další vážení hosté.
Vyjmenovat všechny vysoce postavené
a zasloužilé hasiče, kteří přijali pozvání
na rožmitálskou slavnostní schůzi, by
vydalo na dlouhý seznam. Všem patří velké poděkování. Milým zpestřením
bylo vystoupení rožmitálských mladých
hasičů, při schůzi podepsali starosta
Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josef
Vondrášek a starosta Kunštátu MVDr.
Zdeněk Wetter smlouvu o meziobecní
spolupráci a večer ukončila zábava s
tancem.
Hlavní část oslav se konala v sobotu
na parkovišti u Podzámeckého rybníka,
kam se sjely hasičské sbory z mnoha
koutů naší země. Odtud se také vydal
průvod s historickými prapory za doprovodu dechového orchestru Rožmitálská
Venkovanka k pomníku padlých, kde
byly položeny věnce. Po návratu k Podzámeckému rybníku následovaly proje-

vy hostů a dekorování praporů stuhami.
Celé odpoledne vyhrávala oblíbená Rožmitálská Venkovanka a hudbu střídaly
atraktivní ukázky historické i současné
hasičské techniky. Nechybělo občerstvení, v areálu byla výstava fotografií z
historie města, vydařilo se počasí, a tak
si každý přišel na své. Večer zakončila
dětská, hasičská, světelná, hudební a
vodní fontána na koupališti v rožmitálském sportovně-rekreačním areálu za
účasti stovek přihlížejících.
Také v sobotu ozdobila oslavy přítomnost mnoha vzácných hostů. Zavítal k
nám senátor Ing. Jiří Burian, kraj zastupoval radní pro oblast bezpečnosti
a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk
CSc., přítomné přivítal rožmitálský
starosta Ing. Josef Vondrášek, slavností se zúčastnila starostka Hvožďan
Markéta Balková, dorazil také starosta
Jinců RSDr. Josef Hála, starosta Kunštátu MVDr. Zdeněk Wetter a nechyběli zde ani přátelé ze Šumavy – zástupci
partnerské obce Zdíkov a spolku Horní
Králováci v čele s hejtmanem Josefem
Sovou. Nejdelší cestu na oslavy absolvovala Natalia Tumarec z ukrajinské
partnerské obce Koločava, učitelka a
majitelka dřívější četnické stanice. I v
sobotu se kromě jmenovaných vystřídala na oslavách celá řada dalších vzácných hostů, kterým je třeba poděkovat
za účast. Programem provázeli velitel
SDH Rožmitál p. Tř. František Polák a
konferenciérka Rožmitálské Venkovanky Jana Filinová.
Velké poděkování za přípravu oslav
patří veliteli SDH Rožmitál Františku Polákovi a jeho spolupracovníkům,
městu v čele se starostou Ing. Josefem
Vondráškem, Městskému kulturnímu
středisku, Technickým službám, Podbrdskému muzeu a všem dalším, kteří
se na akci podíleli. Mgr. František Žán

Sbor dobrovolných hasičů Rožmitál
p. Tř. děkuje za materiální pomoc a
provedení dětské vodní, světelné a
hudební fontány při oslavách v Rožmitále p. Tř. SDH Sedlice, SDH Vševily, SDH Vranovice, SDH Voltuš,
SDH Pňovice, SDH Březnice, SDH
Nový Bor a členům JPO II za střední
proud.
Libuše Poláková ml.
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Rožmitál přivítal vzácné hosty z partnerských obcí
Rožmitál pod Třemšínem zažil v září velkolepé oslavy tří výročí, při nichž bylo
vzpomenuto 790 let historie města Rožmitál pod Třemšínem, 140 let založení
Sboru dobrovolných hasičů Rožmitál
pod Třemšínem a 20 let Rožmitálské
Venkovanky. Při té příležitosti přijali pozvání do města také zástupci partnerské
šumavské obce Zdíkov a spolku Horní
Králováci, zástupci moravského Kunštátu a dorazila také vzácná návštěva z
ukrajinské Koločavy. Rožmitál přivítal
také vedoucího katedry společenských
věd Fakulty stavební ČVUT, historika
a hasičského funkcionáře Doc. Dr. Ing.
Václava Lišku.
Rožmitálští připravili pro své partnery od pátku do neděle bohatý program.
Kromě účasti na oslavách byli přijati v
obřadní síni rožmitálské radnice, v doprovodu starosty Ing. Josefa Vondráška
si prohlédli Podbrdské muzeum, navštívili hasičskou zbrojnici, Základní školu
Jakuba Jana Ryby a poobědvali ve školní restauraci. Uctili památku Jakuba
Jana Ryby při pietním aktu u křížku na
bývalém morovém hřbitově a na hřbitově u starorožmitálského kostela, který
zorganizoval spolek Horní Králováci ve
spolupráci s Mgr. Ivanou Hoyerovou a
P. Mgr. Petrem Misařem.
Díky rožmitálskému radnímu JUDr.
Josefu Kaiserovi si prohlédli také oboru
Hedvika v Hutích pod Třemšínem. Rož-

mitálský regenschori Hubert Hoyer je
seznámil s kostelem Povýšení sv. Kříže,
zahrál na Rybovy varhany a čas zbyl i
na návštěvu Chráněné krajinné oblasti
Brdy s krásnými Padrťskými rybníky.
Hosté byli nadšeni vybaveností našeho města, školy a dalších institucí,
krásnou přírodou, památkami a bohatým kulturním životem.
Ze Zdíkova zavítali během oslav do
Rožmitálu pod Třemšínem starosta
Mgr. Roman Šebánek, místostarostka
Iva Loziášová a radní Martina Karvanová. Spřátelený spolek Horní Králováci
zastupovali jeho hejtman Josef Sova,
vicehejtman Ing. Ivan Vokáč a také Ing.
Jan Voldřich. Delegaci doprovázel bývalý starosta Vodňan Václav Heřman. Za
moravské město Kunštát se návštěvy
v Rožmitále zúčastnil starosta MVDr.
Zdeněk Wetter, který mimo jiné podepsal při slavnostní schůzi ve společenském centru se starostou Rožmitálu p.
Tř. Ing. Josefem Vondráškem smlouvu
o meziobecní spolupráci. Nejdelší cestu
do Rožmitálu absolvovala Natalia Tumarec, učitelka, majitelka restaurace
Četnická stanice a ředitelka Muzea Ivana Olbrachta z partnerské ukrajinské
obce Koločava. Všichni výše jmenovaní
a jejich blízcí či přátelé, kteří Rožmitál a
jeho okolí při příležitosti oslav navštívili,
si odváželi domů mnoho krásných zážitků.
Mgr. František Žán
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Akce plánované na říjen

Žáci měli Den s třídním učitelem
Tradičně strávili žáci druhý den nového školního roku se svými třídními učiteli. Žáci si v jeho průběhu volí třídní samosprávu, své zástupce do žákovského parlamentu a ekotýmu.
Třídní učitelé opět s žáky procházejí školní řád, připomínají jim jejich práva a povinnosti, poučují o bezpečnosti. Letos
se musely při tomto dnu také rozdávat učebnice. Příjemným
zpestřením dne byly pro žáky různé hry a aktivity na stmelení
třídního kolektivu.

Přednáška Na kole přes Afriku
Dne 15. září se v nové zeměpisné učebně konala přednáška
s názvem „Na kole přes Afriku“. Přednášky se zúčastnilo 49
žáků sedmých tříd. Afrika byla s žáky probírána v rámci distanční výuky během dubna a května, tudíž jsem byla velice
potěšena, že se přednáška v září mohla uskutečnit a žáci si
tak mohli informace o Africe znovu oživit.
Přednášku vedl Tadeáš Šíma, který před třemi lety absolvoval cestu na kole z Maroka do Jihoafrické republiky. Krátké
shrnutí přednášky nám napsal Honza Mareš ze 7. A, který
nejrychleji poznal dvě africké vlajky a dostal tak od Tadeáše
tištenou fotografii a jeho vlastnoručně psanou a ilustrovanou
knihu.
Zdeňka Čížková, učitelka
V úterý nás přijel navštívit pan Tadeáš Šíma, který nám vyprávěl o své dobrodružné cestě napříč Afrikou. Před odjezdem se rozloučil s rodinou, sbalil si obrovskou brašnu na
kolo včetně násady od krumpáče a vydal se na cestu dlouhou
13 000 kilometrů. Jeho cesta začínala na marockém letišti,
kde nasedl na kolo a vyrazil. Na kole ze státu do státu jezdil sice úplně sám, ale při různých zastávkách se seznámil
s mnoha africkými lidmi, ale i Čechy pracujícími pro různé
organizace, pomáhajícími chudým africkým kmenům nebo
ohroženým africkým zvířatům.
Během jeho cesty ho dvakrát srazil kamion, někdy auto,
velbloud, celkem sedmatřicetkrát píchl duši u kola. Potkal
také krajtu, krokodýla, smečku lvů, velbloudy, zebry, paviány, žirafy, supy, ale třeba i sedmnáctiletého kněze, který mu
nabídl „magický amulet“ za 350 dolarů… Takže si někdy cestu maximálně užíval, někdy se domníval, že cestu raději vzdá.
Nastěstí
ji nevzdal a dojel až do Kapského města v Jihoafrické
ˇ
republice. Cestu absolvoval za sedm měsíců a splnil si tím
svůj dětský sen.
Mě popravdě motivoval, ale stále nechápu, jak mohl s sebou
na kole vézt čtyřicetikilový batoh. Přednáška se mu opravdu
povedla a všem účastníkům se líbila.
Jan Mareš, 7. A

Přednášející Tadeáš Šíma se sedmákem Janem Marešem
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5. října – projektový den v lese (6. A)
8. října – školení učitelů „Využití ICT ve výuce“
20. října – Hornické muzeum Příbram (9. BC)
23. října – Hornické muzeum Příbram (9. A)
23. října – XVI. ročník lampionového pochodu k mohyle
Jakuba Jana Ryby
26. října – Odznak všestrannosti (1. stupeň)
27. října – Odznak všestrannosti (2. stupeň)
29. a 30. října – podzimní prázdniny
Mezinárodní měsíc školních knihoven - „Záložka do knihy
spojuje školy“ na téma „Radost ze čtení ukrytá ve verších
básní nebo próze“; akce „Deváťáci čtou prvňáčkům“
Lekce bibliograficko – informační přípravy v knihovně
Beseda s pracovníkem Úřadu práce Příbram – 9. ročník
Exkurze Svatá Hora (7. ročník)
Hornické muzeum Příbram (5. ročník)
Exkurze k volbě povolání – 9. ročník
Oktoberfest – projekt v hodinách německého jazyka
Halloween – v hodinách anglického jazyka
Humanitární akce Stonožka
Výlovy rybníků – vycházky I. stupně
Školní družina – Pexesiáda

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

Žákovský parlament Rybičky
zavítal do dobříšské knihovny
Dne 9. září strávil žákovský parlament Rybičky příjemné
dopoledne v dobříšské knihovně. Účel návštěvy byl jasný –
nastartovat spolupráci členů ŽP pro tento školní rok a také
seznámit se s jeho novými členy. Při vstupu do knihovny nás
zaujala zajímavá výzdoba nejen stropů knihovny z polepených
stránek novin a časopisů. S fungováním knihovny nás seznámila paní ředitelka Kateřina Pechová, celou knihovnou nás
provedla a představila některé její spolupracovníky. Pak nás
zavedla do dětského oddělení, kde už pro nás byl nachystaný
program. Nejprve jsme si vyslechli scénické čtení a pak nás
čekala zajímavá úniková hra, která se všem velmi líbila. Celé
dopoledne jsme si náramně užili. Všichni členové ŽP Rybičky
doufají, že se jim práce v letošním roce bude dařit nejméně
tak dobře jako v posledních letech, možná i lépe. Těšíme se,
že budeme připravovat pro naše spolužáky spoustu nových
akcí a že se budeme moci podílet na zlepšování prostředí ve
škole.
Za ŽP Rybičky Kateřina Jeníčková, 9. C
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Duhovo - sluníčkový zpravodaj
Po prázdninách jsme přivítali v naší školce nové děti, které se
postupně seznámily s novým prostředím a režimem školky.
První den mohly být děti ve školce společně s rodiči, a tak
tento významný den byl pro ně slavnostnější. I když těm nejmladším nejsou ještě ani tři roky, všechny zvládly adaptaci
na jedničku. Občas se sice objeví slzičky, které jsou však záhy
vystřídány smíchem a radostí.
Vzhledem k současné situaci a díky krásnému zářijovému
počasí jsme se snažili, co nejvíce aktivit, činností a her směřovat ven na naši zahradu. K dispozici máme venkovní učebny,
šest nových velkých pískovišť, hřiště, průlezky a houpačky.
Děti ze tříd Kapříků a Včeliček si vyšly na delší dopolední
vycházku, kde pozorovaly okolí MŠ, dopravní ruch na ulici a
měnící se přírodu. Z nasbíraných přírodnin si vytvořily originální výzdobu svých tříd a chodby.
V Podbrdském muzeu jsme navštívili interaktivní výstavu
Retrosbírky. Všechny děti si to náramně užily. Každý si tam
našel něco, co ho opravdu zaujalo. Nejvíce se dětem líbily
hračky, s kterými si mohly hrát. Dívky si vyzkoušely jízdu na
koloběžce, naučily se skákat „gumu“, snažily se spojit „céčka“ do dlouhého řetězu a roztočit obruč kolem pasu. Chlapce
naopak zaujal stolní hokej, různé stavebnice, houpací koně
a samozřejmě autíčka. Tímto bychom také chtěli poděkovat
pracovníkům muzea za velmi vstřícný přístup.
Předškoláci ze tříd Soviček, Berušek a Broučků zahájili
předplavecký výcvik, který absolvují s velkým nadšením, a
také pravidelnou návštěvu knihovny, kde jim paní knihovnice
vždy připraví zajímavý program. Ještě nás čeká celodopolední
vycházka do přírody „Výprava za skřítkem Podzimníčkem“ a
mnoho dalšího.
Za kolektiv MŠ Martina Marešová

Centrum je v popředí zájmu
Jak jsem již psala v předešlém článku, dostalo se naše Centrum Rožmitál, poskytovatel sociálních služeb do hledáčku
zájmu celé řady lidí, a to především díky tomu, že se tady stále něco buduje a děje a hlavně se snažíme pro naše uživatele
neustále zlepšovat a modernizovat prostředí, kde žijí.
V srpnu nás navštívila paní hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, která si přijela prohlédnout, kam Středočeský kraj investoval a investuje nemalé finanční prostředky.
Myslím, že odjížděla spokojená, neboť konstatovala, že by bylo
dobré, kdyby takových domovů jako je ten náš, bylo více.
V sobotu 5. září přijel do našeho Centra náměstek ministryně práce a sociálních věcí pan Robin Povšík a radní pro oblast
majetku a ICT MVDr. Josef Řihák. Také tito hosté se zajímali
o právě budované terapeutické jezírko a zimní zahradu, na
jejichž výstavbě se právě pracuje.
Nechybělo ani posezení v multisenzorické místnosti, která
není sice poslední novinkou u nás, ale jejíž účinky na naše
klienty určitě stojí za pozornost.
Mezi další milé hosty, kteří k nám zavítali, určitě počítáme návštěvu radní pro oblast sociálních věcí Mgr. Anety Heřmanové, DiS. Paní radní u nás byla již několikrát, například
u příležitosti pořádání sportovních her seniorů, při otevření
multisenzorické místnosti a podobně. Vždy odjíždí spokojená,
když vidí, jak domov vzkvétá a že se zde stále něco vylepšuje
a buduje.
S paní radní jsme řešili otázky týkající se nedostatku zdravotních sester, problémů týkajících se COVIDU a dalších problémů, které nás trápí.
Doufejme, že návštěvy hejtmanky, radní i z ministerstva nebyly poslední a že budeme moci přivítat další významné hosty
a prezentovat tak náš domov.
Markéta Michálková

Třída Včeliček na výstavě Retro sbírky. Foto: archiv MŠ

16. října 2020

Oprava vodorovného značení

v kostele Povýšení svatého
Kříže ve Starém Rožmitále
18:00
Mše svatá k poctě sv. Kříže
obětovaná za J. J. Rybu
19:00
Duchovní koncert
Markéta Böhmová - soprán,
Jarmila Balážová, Lucie
Hilscherová - mezzosoprán,
L´Armonia Ensemble, Linda
Sítková - varhany, Jiřina
Dvořáková Marešová
- pozitiv, Dětský pěvecký sbor
Českého rozhlasu

Město Rožmitál pod Třemšínem před zahájením školního
roku a pro větší bezpečnost svých občanů nechalo koncem
srpna opravit některé přechody pro chodce a další vodorovné
dopravní značení, a to převážně v centru města na místech
většího pohybu školáků a dalších občanů.
Aleš Haluska
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Hasiči bojovali mnoho hodin s rozsáhlým požárem
dřevní štěpky v zemědělském areálu v Rožmitále
Plameny a hustý dým valící se na kilometry daleko, na stovku zasahujících hasičů, vyhlášený čtvrtý, nejvyšší stupeň
požárního poplachu, silný vítr komplikující hašení, množství
specializované hasičské techniky, škody v řádech milionů
korun. To je stručný popis dramatické situace kolem požáru
uskladněné štěpky, který vypukl ve středu 26. srpna v zemědělském areálu v Zalánské ulici v Rožmitále pod Třemšínem.
Jeho příčinou bylo zřejmě samovznícení dřevní štěpky. Jednalo se o jeden z největších požárů za poslední roky. Čtvrtý
stupeň poplachu podle pamětníků v okrese dosud vyhlášen
nebyl. Hrozilo nebezpečí rozšíření ohně na výrobní haly vzdálené jen několik metrů od požáru. Na místo dorazily kromě
hasičů, záchranářů a policie i štáby celoplošných televizních
stanic, které dění přenášely v živých vstupech ve svých hlavních zpravodajských relacích. Pro profesionální i dobrovolné
hasiče povolané na místo nejen ze Středočeského kraje a Prahy, ale i z Jihočeského a Plzeňského kraje a specializovaných
jednotek z mnoha dalších koutů republiky byl tento boj s ohněm jedním z nejnáročnějších. Po mnohahodinovém zápasu s
ohněm byli vyčerpaní, unavení. Požár se hasičům podařilo lokalizovat až v noci. Hasiči zajišťovali kyvadlově dopravu vody
z Podzámeckého rybníka, policie uzavřela cestu do Zalán. Vrtulník nemohl vzlétnout kvůli silnému větru. Na místo bylo
přivezeno i speciální čerpadlo, které je schopno za minutu
naplnit vodou velkokapacitní hasičskou cisternu.
Přilehlé budovy se podařilo uchránit. Nikdo nebyl zraněn.
Na místo krátce po nahlášení požáru dorazil i starosta města
Rožmitál pod Třemšínem Ing. Josef Vondrášek. Zajistil mimo
jiné pro zasahující hasiče kartony s nápoji, aby byl při náročném zásahu zajištěn jejich pitný režim. „Požádali jsme o spolupráci i naši školní restauraci, která uvařila pro hasiče guláš.
Ten jsme vezli k Podzámeckému rybníku, odkud hasiči čerpali vodu, i na místo zásahu. Velký dík všem. Hasiči zasahovali
na místě celou noc. Ještě druhý den probíhaly dohašovací
práce a monitoring požářiště pak ještě několik dnů. Hasiči
jsou skuteční hrdinové,“ řekl starosta Ing. Josef Vondrášek. O
hrdinství a obrovském nasazení hasičů, kteří museli při likvidaci požáru zasahovat v dýchacích přístrojích, psalo i mnoho
lidí na sociálních sítích. „Bylo to hodně dramatické. Všichni,
kdo se na likvidaci rozsáhlého požáru podíleli, si zaslouží velké poděkování. Tohle moc nejde slovy vyjádřit. Moc si této
pomoci a práce hasičů vážíme,“ doplnil starosta Vondrášek
s tím, že je třeba poděkovat také mnohým občanům, kteří se
nezištně ujali péče o hasiče tankující cisterny u Podzámeckého rybníka. „Permanentně je zásobovali kávou, pečivem a
jinými pochutinami. Děkujeme.“
Mgr. František Žán

Snímky: Jindřich Jirásek, František Žán, HZS Stc. kraje
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Pouťové odpoledne ve Voltuši Ve voltušském hasičském klubu

V sobotu 25. července proběhlo pouťové odpoledne pro děti ve
Voltuši. Na dětském hřišti byly připraveny soutěže pro děti i
pro dospělé a pouťová střelnice, kde si děti vyházely pouťové
růže, perníčky a hračky. Nechybělo malé občerstvení a odměny pro soutěžící. Počasí se nám vydařilo a pouťové odpoledne
si všichni užili.
Voltušský gang

Otevření nové pergoly ve Voltuši

V sobotu 29. srpna se uskutečnilo
slavnostní otevření nové pergoly
ve Voltuši, kterého se zúčastnila
rada města v čele
se starostou Josefem Vondráškem,
členové místního
osadního výboru
a hlavně občané
Voltuše. Bohatý
program zahrnoval slavnostní přestřižení pásky, vystoupení
Bělčických mažoretek a rybářské závody. Děti chytaly rybičky
v kádi na břehu a dospělí rybařili v místní požární nádrži.
Poslední akcí dne byla Voltušská peřej, která se letos kvůli
špatné kvalitě vody uskutečnila na břehu. Vyhlášení nejlepších rybářů a plavidel se ujali pan starosta a radní města Aleš
Haluska. Děkujeme městu Rožmitál pod Třemšínem v čele s
panem starostou, technickým službám, architektovi Marku
Bendovi, truhláři p. Voříškovi a občanům Voltuše za pomoc
při realizaci pergoly a přípravě této akce. Další poděkování
patří rybářům z Rožmitálu pod Třemšínem, kteří zapůjčili káď
a darovali kapříky a Středočeskému rybářskému územnímu
svazu za ceny pro malé rybáře. OV Voltuš a Voltušský gang

se konalo setkání občanů

V pátek 28. srpna se ve voltušském hasičském klubu uskutečnilo setkání občanů s Petrou Peckovou, starostkou Mnichovic a kandidátkou na hejtmanku Středočeského kraje za
uskupení STAN + KDU-ČSL + SNK ED. Pozvání osadního výboru přijali také další kandidáti, Petr Borecký (starosta Úval u
Prahy) a Petr Halada (starosta Kamýka n. Vlt.). Po představení
kandidátů a jejich volebního programu následovala debata a
odpovědi na otázky občanů, které se týkaly např. problémů
s neexistující kanalizací a vodovodem, či se zasolenou vodou
ve studních ze zimní údržby silnic. Dostalo se nám ujištění,
že nové vedení kraje by se těmito problémy vážně zabývalo a
snažilo by se nám s nimi pomoci. Našim hostům se ve Voltuši
velmi líbilo, což nejlépe vystihuje zhodnocení Petry Peckové z
jejího veřejného statusu: „Bylo to naprosto úžasné!“ Všichni
přítomní se pak mohli přesvědčit, že Petra Pecková by byla
nejen reprezentativní a sympatickou hejtmankou, ale hlavně,
že by náš kraj měl konečně po mnoha letech v čele odborně
i lidsky kvalitní osobnost, za kterou by se nemuseli stydět
ani ti, kdo ji nevolili. Jen škoda, že se s potenciální budoucí hejtmankou nepřišlo seznámit více Voltušáků, především
těch, kteří o akci věděli, měli čas, a přesto nepřišli se zdůvodněním “To je politika, to mě nezajímá“. Přestože všichni platíme daně, chceme mít pitnou vodu, fungující odpadové hospodářství či používat kvalitní silnice, tak nás politika nezajímá?
Děkuji členům osadního výboru a všem, kdo se dobrovolnicky
podíleli na přípravě a důstojném průběhu této akce, neboť bez
nich by proběhnout nemohla.
Rudolf Mareš ml.

Veronika Beranová z Voltuše
opět skvěle reprezentovala
Dne 12. září se
konal Běh hasičů
do Svatohorských
schodů. SDH Voltuš reprezentovala
Veronika Beranová
ve dvojici s Hankou Koňasovou z
SDH Počaply. Po
loňském 3. místě
se jim letos povedlo
dosáhnout celkově
třetího prvenství v
čase 5:40.16. Poděkování patří panu Jaroslavu Tvrdíkovi, jehož boty Verču
vynesly již 3x na 1. místo. Pokud situace dovolí, čeká holky Fireman ve Volyni, kde bude Veronika obhajovat 1. místo. Přejeme děvčatům spoustu dalších sportovních úspěchů.
Za SDH Voltuš Lukáš Klaus
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Pozvánka do voltušské knihovny
Knihovna ve Voltuši je otevřena
Otevírací hodiny
každé poslední pondělí v měsíci od
do konce roku vždy
13:30 do 15 hodin. Zvu všechny
od 13:30 do 15:00
registrované i neregistrované čte26. října
náře, aby se přišli nezávazně podí30. listopadu
vat do nové knihovny, která nabízí
21. prosince
spoustu nových i starších knih od
autorů, například Javořické, Pittnerové, Vondrušky, Stýblové, Bauera i úplné novinky. Jsou
zde zastoupeny romány pro ženy, detektivky od českých i cizích spisovatelů, historické, naučné i regionální knihy od českých i zahraničních autorů. V knihovně je také kopie kroniky
obce Voltuš. Knihy se stále obměňují díky spolupráci s rožmitálskou, příbramskou a kladenskou knihovnou. Půjčovné je
zdarma. Také je možné půjčit si nové časopisy, které přicházejí každý týden – Rytmus života, Pestrý svět, Květy, Zdraví,
Receptář, Pošli recept. Více informací o knihovně a obci je
možné dohledat na webových stránkách www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus. Těším se na nové i stávající čtenáře.
Růžena Tesková, knihovnice

Před návštěvou praktického
lékaře je nutné se objednat
Rožmitálský praktický lékař MUDr. Jan Brodníček upozorňuje, že před návštěvou ordinace je potřeba zavolat, neplatí rozdělení ordinační doby na objednané a neobjednané. Zvláště
v případě nachlazení zůstaňte doma a další postup domluvte
telefonicky. Pokud máte jiné neodkladné problémy, nemusíte
se bát, že byste nebyli ošetřeni, ale i tak je potřeba předem
domluvit čas ošetření – v čekárně nemohou být více než tři
pacienti. „Jde o to, abychom nevystavovali ostatní pacienty
riziku onemocnění nebo nařízení karantény. Ordinace je totiž
plně v provozu včetně kontrol chronicky nemocných, prevencí, očkování atd.,“ upozorňuje MUDr. Brodníček. Telefonovat
zkoušejte opakovaně, lépe v druhé polovině ordinační doby,
případně pošlete email s telefonním číslem a z ordinace vám
zavolají zpátky, až to bude možné. Při urgentních potížích
je pochopitelně nutné volat přímo linku 155. „Denně se na
nás v posledních týdnech telefonicky nebo osobně obrací až
140 pacientů, nemůžeme zajistit, že se dovoláte napoprvé. I
u objednaných vyšetření může docházet k větším časovým
prodlevám. Prosíme, buďte ohleduplní a trpěliví. Věřte, že
děláme, co můžeme,“ vzkazuje MUDr. Jan Brodníček svým
pacientům.
Po dobu epidemiologické krize ošetří pouze po předchozím
objednání své pacienty také ordinace Všeobecného lékaře v
rožmitálském zdravotnickém středisku.
(red)

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 MKS Rožmitál p. Tř.
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Včelaři zažili hubený rok

Na letošní rok nebudou včelaři vzpomínat v dobrém. Zima byla
mírná, včelstva vyzimovala celkem dobře, i začátek jara jim
přál. V květnu ale přišly chladné a deštivé dny, takže prvého,
květového medu bylo méně než v předešlých létech. Po jeho
vytočení začátkem června se včelaři těšili na druhý, medovicový med, který v našich končinách začínají včelky nosit okolo
10. června v době, kdy v lese začínají kvést maliny. Jenže letos jsme se žádného lesního medu nedočkali. Chladné počasí
a prudké deště, které medovici spláchly, byly hlavní příčinou,
že jsme druhý med vůbec netočili. Místo toho jsme museli
koncem června včelstva začít přikrmovat cukerným roztokem. Kdo tak neučinil, zimuje slabá včelstva, která budou mít
problém přečkat zimu. Byly hlášeny i případy úhynu včelstev
v létě hlady. Prohlížel jsem staré záznamy od roku 1962, které
psal můj otec a po něm je píši i já. Je v nich uvedeno, kolik
každé včelstvo v daném roce dalo medu. Slabé roky byly v létech 1967, 1970, 1975 a 1979 v době, kdy naše končiny ještě
obývala tmavá středoevropská včela. S příchodem včely kraňské výnosy u včelstev značně stouply. Letos ale byla příroda
ke včelám skoupá, a že bych vůbec nevytáčel žádný lesní med,
takový rok za dobu mého šedesátiletého včelaření nepamatuji.
Josef Němec, předseda ZO ČSV Březnice

SLOVÍČKO KNĚZE
Jednou jsem oslovil staršího pána, aby také chodil v neděli do
kostela. Odpověděl mi: „Za mě chodí manželka.“ Přijde čas,
kdy pochopí, že měl možnost. Pak bude chtít vejít, ale Bůh
mu řekne: „Už je tady tvá manželka za tebe, takže jdi si, kam
chceš.“ No jo, ale vodu nedoceníme, dokud nám nevyschne
studna. A to platí o všem v životě. A život je jen tvá cesta.
Ostatní můžou jít s tebou, ale nikdo nemůže jít (žít, milovat,
věřit...) za tebe. Ježíš říká: „Je mnoho povolaných, ale málo
vyvolených.“ Pozvání trvá, Bůh má času dost. Jen my nechceme pochopit, že i čas se naplní...
Pater Petr

Milí pejskaři, děkuji
vám za prezentaci města
Vážení spoluobčané, v minulých dnech jsem obdržel od jedné z návštěvnic našeho města následující dopis, který si zde
dovolím zveřejnit:
Dobrý den, pane starosto! Píší vám pouze ze zvědavosti, jak to
v tom vašem městečku máte s úklidem? Trávíme v okolí Rožmitálu dovolenou. Po včerejší návštěvě města jsem si s sebou
na pokoj přinesla opravdu voňavý dárek, a to v podobě psího
exkrementu na sandálech. Naše procházka vedla úzkou uličkou mezi náměstím a ulicí pod náměstím, dle mapy je to ulice
Příkopy... A tady se asi s úklidem zastavil čas. A přitom je to
kousek od úřadu. Nic moc vizitka města. Pokračovali jsme
dále okolo potoka a tam také žádná sláva. Jediné místo, kde
bylo uklizeno, byla silnice k rybníku. Možná by stálo za to,
abyste si udělal procházku po městě, jak to vypadá. A potvrdíte mi, že je to pravda.
Chvíli jsem váhala, zda napsat, ale je škoda nechat vaše
krásné, historicky velmi zajímavé město upadnout do špíny a
nečistot po psích mazlíčcích... A propos, ta zelená multicara
plná odpadků - zaparkovaná v ulici pod náměstím, tak to je
opravdu kultura bydlení, ale za to zřejmě vy samotný nemůžete.
S pozdravem PhDr. Hlaváčková s rodinou
Milí pejskaři, děkuji vám za prezentaci města. Protože
všechny prosby o udržení pořádku ve městě jsou zbytečné,
znásobíme podstatně poplatky za psí mazlíčky. Z vybraných peněz budeme uklízet exkrementy vašich psích miláčků.
Ing. Josef Vondrášek, starosta města
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Vzpomínka na skautské léto
Na tyhle prázdniny jsme se těšili snad jako nikdy. Přispělo
k tomu hlavně, že jsme celý půlrok nemohli skautovat. Léto
jsme odstartovali příměstskými tábory, které organizujeme i
pro děti mimo naše středisko. Ty letošní se nesly v duchu
putování Středozemí s Gandalfem. Nově jsme také přidali výchovný cíl, kterým jsme zvolili šetrné chování k přírodě. Odrazilo se to jednak v přípravě příměšťáků, nákupu a přípravě
svačin, ale také v samotném programu pro děti. Vyráběli jsme
tak mýdla nebo voskované ubrousky, které mohou nahradit
igelitové pytlíky. Úspěch měla i velká hra na téma ochrany
přírody. Svou činnost nám přišli představit kluci ze S.A.T.
Rožmitál a rožmitálští včelaři. Děkujeme jim za jejich čas a
ochotu. Během čtyř turnusů jsme si užívali smysluplně strávený čas s více jak stovkou dětí.
To pravé skautské gró celého roku je tábor. Čtrnáct dní si
kluci a holky užívali letní dobrodružství na našem tábořišti
Na Dědku. Celotáborovou hrou se stalo stavění železnice na
divokém západě. Nechyběla návštěva saloonu, bitva s bandity
nebo střílení z luku. I přes přísnější bezpečnostní opatření
jsme si tábor užili. Největším zážitkem pro mě z letošního tábora je asi rozlučkový táborák, při kterém děláme kruh přátelství. Stojíme kolem ohně pod hvězdami a zpíváme písničku,
při které si slibujeme, že se všichni zase brzy potkáme.
Závěrem léta se několik vedoucích vypravilo na skautské vzdělávací kurzy. Sbírali inspiraci a potřebné znalosti k
vedení dětí. Tři z pěti vedoucích svou čekatelskou zkoušku
již splnili. Tu by měl mít každý skautský vedoucí, který vede
družinu. Ti dva zbylí se pokusí složit vůdcovskou zkoušku
potřebnou k vedení oddílu v listopadu.
Tomáš Brettl - Vóřa
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Město Rožmitál pod Třemšínem
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2020
o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem schválilo na
svém zasedání dne 10. 9. 2020 usnesením č. 51/09/2020 v
souladu s § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 1 písm. a) a f) a § 11
odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
I. Pozemky
1. Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí
se u nezastavěných stavebních pozemků v níže uvedených
částech města stanoví i koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
Rožmitál p. Tř., Starý Rožmitál		

koeficient 1,4

Hutě p. Tř., Voltuš, Pňovice, Skuhrov,
Nesvačily, Strýčkovy, Zalány		

koeficient 1

II. Stavby
1. Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých
věcí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících
příslušenství k obytným domům, u bytů a ostatních samostatných nebytových prostor, umístěných v níže uvedených
částech města stanoví koeficient pro násobení základní sazby
daně takto:
Rožmitál p. Tř., Starý Rožmitál		

koeficient 1,4

Hutě p. Tř., Voltuš, Pňovice, Skuhrov,
Nesvačily, Strýčkovy			

koeficient 1

Voltuš, k.ú. Rožmitál p. Tř.: č. p.: 1, 14, 24, 59, 74, 83, 98,
99, 100, 101, 107
koeficient 1
Zalány, k.ú. Rožmitál p. Tř.: č. p.: 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35, 47, 48, 50, 57, 58, 59,
61, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 98, 99, 101, 103, 105, 106,
108, 109
			
koeficient 1

Shromáždění delegátů OSH Příbram
Dne 19. září 2020 se v kulturním domě v Příbrami konalo
Shromáždění delegátů OSH Příbram. Za okrsek č. 9 Rožmitál
pod Třemšínem se zúčastnilo celkem 17 delegátů a dva hosté.
Letošní rok je rokem volebním a i náš okrsek měl své kandidáty do řad členů výkonného výboru či odborných rad OSH
Příbram. Pro další pětileté období svou pozici obhájili pan
František Polák jako náměstek starosty OSH a pan Petr Kašpar jako vedoucí odborné rady vnitroorganizační. Paní Božena Leitermannová byla zvolena členkou odborné rady žen a
slečna Libuše Poláková členkou odborné rady mládeže. Všem
zvoleným gratuluji, přeji mnoho sil a úspěchů v další práci.
Libuše Poláková ml. – starostka okrsku č. 9

Zalány, k.ú. Starý Rožmitál: č. p.: 7, 73, 74, 77, 78, 79, 82,
83, 84, 94, 97, 102, 104, 111, 116, 155
koeficient 1
2. U staveb uvedených v § 11 odst. 3 písm. b) u jednotlivých
druhů staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b), tj.: u budovy
pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užívané pro
rodinnou rekreaci, a u budovy, která plní doplňkovou funkci
k těmto budovám, s výjimkou garáže, stanovuje zvýšený koeficient 1,5, kterým se násobí základní sazba daně, případně
sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.
III. Místní koeficient
1. Na území města Rožmitálu p. Tř. se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za
jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových
prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, ve výši 3.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Podle této obecně závazné vyhlášky se postupuje poprvé ve
zdaňovacím období roku 2021. Poplatkové povinnosti vzniklé
před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
2. Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší
OZV č. 1/2018 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitých věcí.
V. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2021.
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Výpis usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 14. 9. 2020
50/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s §
84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtové opatření č.
3 pro rok 2020.
51/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí.
52/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje směnu spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku na nemovitostech evidovaných na LV 860 k.ú. Starý Rožmitál, tj.
pozemek parc. č. 399/2 trvalý travní porost o výměře 2993
m2, parc. č. 414/11 trvalý travní porost o výměře 172 m2,
parc. č. 503/7 orná půda o výměře 1209 m2, parc. č. 503/8
orná půda o výměře 3714 m2, parc. č. 503/9 orná půda o výměře 2374 m2, parc. č. 503/40 orná půda o výměře 112 m2 a
parc. č. 504/31 orná půda o výměře 11732 m2 ve vlastnictví
města za pozemky parc. č. 194/2 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 3905 m2, parc. č. 195/1 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 2644 m2, parc. č. 196/2 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 3229 m2, parc. č. 201/4 trvalý travní
porost o výměře 1060 m2, parc. č. 201/5 trvalý travní porost o
výměře 300 m2, parc. č. 201/6 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 2760 m2, parc. č. 201/7 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 560 m2 a parc. č. 319 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 657 m2 k.ú. Starý Rožmitál.
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků parc. č.
643/4 lesní pozemek o výměře 2535 m2, parc. č. 643/5 lesní
pozemek o výměře 236 m2, parc. č. 663/8 lesní pozemek o
výměře 636 m2 a parc. č. 736/1 lesní pozemek o výměře 7559
m2 k.ú. Starý Rožmitál za celkovou cenu 130.000,- Kč a výkup pozemků parc. č. 952/62 orná půda o výměře 854 m2,
parc. č. 952/66 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 952/74
trvalý travní porost o výměře 1261 m2 k.ú. Rožmitál p. Tř.
za celkovou cenu 207.000,- Kč. Náklady spojené s převodem
budou hrazeny každý 1/2.
53/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 882/2 trvalý travní porost o výměře 4534 m2 v k.ú.
a obci Rožmitál p. Tř. do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tř.
za kupní cenu ve výši 270.000,- Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem městem. Výše kupní ceny byla stanovena
s ohledem na možné budoucí využití tohoto prostoru – další
zdroj vody pro město.
54/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 1357/1 orná půda o výměře 958 m2 v k.ú. a obci
Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Města Rožmitálu pod
Třemšínem za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s prodejem městem.
55/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 301/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
33 m2 a část pozemku parc. č. 337/2 orná půda, nově označena parc. č. 337/3 orná půda o výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 1987-179/2020 v k.ú. a obci Rožmitál p.
Tř. do vlastnictví Města Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši
18.875,-Kč + uhrazení všech nákladů spojených s převodem
městem.
56/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 1492 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1596
m2 v k.ú. Strýčkovy, obec Rožmitál p. Tř. z vlastnictví ČR,
právo hospodařit s majetkem státu Státní statek Křivoklát v
likvidaci do vlastnictví Města Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve
výši 80.000,- Kč + uhrazení všech nákladů spojených s převodem městem. Výše kupní ceny byla stanovena s ohledem
na to, že se jedná o pozemek pro společenské využití a prodej
bude realizován bez výběrového řízení – přímý prodej městu.
57/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 412/14 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené
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nebo upravené o výměře 1192 m2 k.ú. a obec Rožmitál pod
Třemšínem z vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem
státu Povodí Vltavy, s. p. a zřízení předkupního práva jako
práva věcného na pozemek parc. č. 412/14 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 1192 m2
v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. ve prospěch ČR, právo hospodařit
s majetkem státu Povodí Vltavy, s. p.
58/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 209/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 286 m2 k.ú. a obci Rožmitál
p. Tř. z vlastnictví pana M. K. spoluvlastnický podíl o velikosti
5/24, paní L. K. spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32, pana
A. L. spoluvlastnický podíl o velikosti 10/24 a pana A. T. spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32 do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tř. za kupní cenu ve výši 110,-Kč/m2, tj. 25.561,-Kč
+ uhrazení nákladů spojených s převodem městem.
59/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 vzhledem k celku na
pozemku parc. č. 191/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
573 m2 a pozemku parc. č. 2319/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. z
vlastnictví pana J. N. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24
a pana Z. N. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 do vlastnictví Města Rožmitálu p. Tř. za kupní cenu ve výši 110,-Kč/
m2, tj. 5.326,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem
městem.
60/09/2020 Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.
34/06/2020 ze dne 23. 6. 2020 ve věci schválení uzavření a
znění budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č.
341/83 orná půda o výměře 2106 m2 v k.ú. a obci Rožmitál
p. Tř. za kupní cenu ve výši 450,-Kč/m2, tj. 947.700,- Kč +
DPH.
61/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 1704/1, dle geometrického plánu č. 264129/2020, nově označena parc. č. 1704/16 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 6 m2 a části pozemku parc. č.
1704/1, dle citovaného geometrického plánu, nově označena
parc. č. 1704/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 vše v k.ú. Pňovice p. Tř., obec Rožmitál p. Tř. za kupní
cenu ve výši 250,-Kč/m2, tj. 3.000,-Kč + náklady spojené s
prodejem + administrativní náklady.
62/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o
rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k
jednotkám pro budovu čp. 455 v Rožmitále p. Tř., budova je
součástí pozemku parc. č. st. 590 pro k.ú. a obec Rožmitál p.
Tř., ul. Na Tržišti.
63/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o
rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k
jednotkám pro budovu čp. 457 v Rožmitále p. Tř., budova je
součástí pozemku parc. č. st. 592/1 pro k.ú. a obec Rožmitál
p. Tř., ul. Na Tržišti.
64/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o
rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k
jednotkám pro budovu čp. 458 v Rožmitále p. Tř., budova je
součástí pozemku parc. č. st. 593/1 pro k.ú. a obec Rožmitál
p. Tř., ul. Na Tržišti.
65/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o
rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám pro budovu čp. 648 v Rožmitále p. Tř., budova je součástí pozemku parc. č. st. 1046/1 pro k.ú. a obec Rožmitál p.
Tř., ul. Na Tržišti.
66/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění
kupní smlouvy na odprodej bytu č. 6 v bytovém domě čp. 456
v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 591/1
včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
6740/45116 vzhledem k celku na společných prostorech bytového domu čp. 456 a příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 6740/45116 na pozemku parc. č. st. 591/1 vše v
k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve výši 476.000,-Kč
+ uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej
nemovitosti dle uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti
lety.
Pokračování na straně 20
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Výpis usnesení

67/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5 v bytovém domě čp.
457 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 592/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 7564/45463
na společných prostorech bytového domu čp. 457 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 7564/45463 na
pozemku parc. č. st. 592/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř.
za kupní cenu ve výši 364.500,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
68/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 6 v bytovém domě čp.
457 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 592/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6705/45463
na společných prostorech bytového domu čp. 457 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6705/45463 na
pozemku parc. č. st. 592/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř.
za kupní cenu ve výši 364.500,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
69/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5 v bytovém domě čp.
458 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 593/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6245/46595
na společných prostorech bytového domu čp. 458 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6245/46595 na
pozemku parc. č. st. 593/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř.
za kupní cenu ve výši 343.200,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
70/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 6 v bytovém domě čp.
458 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 593/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5495/46595
na společných prostorech bytového domu čp. 458 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5495/46595 na
pozemku parc. č. st. 593/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř.
za kupní cenu ve výši 298.200,- Kč + uhrazení nákladů spoje-

ných s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
71/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5 v bytovém domě čp.
492 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 663 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4380/32008
na společných prostorech bytového domu čp. 492 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4380/32008 na
pozemku parc. č. st. 663 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. za
kupní cenu ve výši 262.800,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
72/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 7 v bytovém domě čp.
648 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 1046/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5540/60123
na společných prostorech bytového domu čp. 648 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5540/60123 na pozemku parc. č. st. 1046/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. za
kupní cenu ve výši 271.200,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
73/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 8 v bytovém domě čp.
648 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 1046/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5391/60123
na společných prostorech bytového domu čp. 648 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5391/60123 na pozemku parc. č. st. 1046/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. za
kupní cenu ve výši 281.340,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
74/09/2020 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 9 v bytovém domě čp.
648 v Rožmitále p. Tř. na pozemku parc. č. st. 1046/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5028/60123
na společných prostorech bytového domu čp. 648 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5028/60123 na pozemku parc. č. st. 1046/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál p. Tř. za
kupní cenu ve výši 360.800,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle uzavřené
budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
75/09/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci
pana Pavla Nadě na člena Osadního výboru ve Starém Rožmitále a na tuto funkci jmenuje na základě výsledku voleb z 8.
12. 2018 pana Františka Veselého.

Rybářský kroužek znovu začal

Návštěva na rybářském táboře

V září byl zahájen rybářský kroužek ČRS MO Rožmitál pod
Třemšínem pro školní rok 2020/2021. Kdo z dětí by měl
zájem se k nám přidat a stát se rybářem i zažít spoustu
dobrodružství, tak by měl vědět, že se scházíme pravidelně
každý pátek u tělocvičny rožmitálské základní školy od 15 hodin.
Za celý tým vedoucích Jaroslava Nassová

Na rybářském táboře ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem, který se konal v závěru srpna u Sobenského rybníka u Rožmitálu p. Tř. a zúčastnilo se ho téměř třicet dětí, navštívili rybáře
dva milí hosté. Prvním byl radní Středočeského kraje a rybář
MVDr. Josef Řihák a je třeba připomenout, že díky celoroční podpoře rybářské mládeže od Středočeského kraje proběhl
i tento tábor. Druhou návštěvou byla skupina z rybářského
kroužku ze Šumavy, konkrétně ze Zdíkova - ČRS MO Vimperk, se kterým navazujeme přátelské vztahy i spolupráci.
Na tábor za námi přijeli čtyři rybaříci a vedoucí rybářského
kroužku, zastupitel Jihočeského kraje Vilém Klapsia.
(jn)

ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 14. 9. 2020
Pokračování ze strany 19
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Hvožďany
Prosba o zapůjčení betlémů
na výstavu do Špejcharu
Venku zatím nic nenasvědčuje tomu, že se pomalu, ale jistě
blíží zimní období. Přesto jsme začali s přípravou adventu na
Hvožďansku. Rádi bychom uspořádali výstavu betlémů. Betlém jako symbol Vánoc určitě má každý doma, v řadě rodin se
betlémy dědí z generace na generaci, proto budeme rádi, když
se s námi o své „betlémky“ podělíte a vystavíte je v předvánočním čase. Betlémy na výstavu se přihlašují na telefonním
čísle 724 705 685‚ formou SMS nebo telefonicky, popřípadě
na e-mail: starosta@hvozdany.cz. Betlémy budou vystaveny
ve hvožďanském Špejcharu od první adventní neděle, tedy od
29. 11. do soboty 19. 12. 2020. Poté budou betlémy vráceny
jejich majitelům, aby je mohli mít doma na Vánoce. Věřím, že
se nám podaří uspořádat velmi zajímavou tematickou výstavu,
která zároveň bude první akcí na nově obnoveném špejcharu.
Markéta Balková, starostka obce

Tradiční Posvícenská zábava

Myslivecký spolek Javory ve Hvožďanech zve všechny příznivce myslivosti a dobré zábavy v sobotu 17. října 2020
od 20:30 hodin na tradiční Posvícenskou zábavu, která se
koná v nově zrekonstruovaném sále Kulturního domu ve
Hvožďanech. Pro návštěvníky je připravena bohatá myslivecká tombola. K tanci a poslechu zahrají oblíbení Kudrnáči. Vstupné je 120 korun.
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Svoz nebezpečného odpadu
a elektroodpadu na Hvožďansku

Oznamujeme občanům, že termín svozu nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne na správním území obce Hvožďany v sobotu 24. 10. 2020 v následujících časech: Hvožďany
náves 8:00, Leletice 8:15, Vacíkov 8:45, Roželov 9:15, Mýta
9:45 a Pozdyně 10:15. Seznam odpadů odebíraných při svozu
nebezpečného odpadu: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladící kapalina, rozpouštědla, kyseliny ,hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky,
zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, monočlánky a
zářivky. Žádáme občany, by tyto odpady předali osobně svozové firmě a nenechávali je ležet podél komunikací.
Provozní zaměstnanci Obecního úřadu Hvožďany budou
svážet elektroodpad - televize, monitory, počítače, drobné domácí spotřebiče a lednice ve stanovených časech a elektroodpad je nutné předat osobně. Upozorňujeme, že tento druh
odpadu musí být kompletní. V opačném případě bude jeho
odběr zpoplatněn.
Markéta Balková, starostka obce

Řekli si své „ano“
u Vacíkovského zámečku
V sobotu 22. 8. 2020 byli oddáni snoubenci
Petra Černochová, Praha
a Filip Wyrwol, Otovice
V sobotu 5. 9. 2020 byli oddáni snoubenci
Gabriela Kadlecová, Praha
a Jakub Soušek, Starý Plzenec.
V sobotu 12. 9. 2020 byli oddáni
Karolína Žemberová, Praha
a Stanislav Stich, Volenice-Bubovice.

Sekání evropsky významné lokality

Všem novomanželům srdečně blahopřejeme!

V sobotu 29. srpna se od ranních hodin konala brigáda
na šetrné sekání evropsky významné lokality Velký Raputovský rybník u Leletic. Mozaikovou seč na více jak
hektarovém pozemku posekalo na 46 brigádníků – členů
SDH Hvožďany, SDH Leletice, SDH Vacíkov, SDH Roželov a TJ Sokol Hvožďany.
Foto: archiv obce

Různé zprávy z Hvožďanska
• Obecní knihovna ve Hvožďanech bude otevřena pro
veřejnost 5. a 19. října v době od 15 do 17 hodin.
• Provoz Obecního úřadu bude do 31. 12. 2020 upraven
následovně: pondělí - 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00, úterý - zavřeno pro veřejnost, středa - 7:00 – 11:30, 12:00
– 17:00, čtvrtek - 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:30, pátek - zavřeno pro veřejnost
• XXII. Třemšínská heligonka 2020 je z důvodu „covidových“ opatření zrušena.
• Obecní kompostárna je v provozu od každý den včetně
víkendu od 1. 10. do 30. 11. od 9 do 17 hodin.
• Multifunkční hřiště je v provozu v říjnu do 18 hodin. Na
obecním úřadu je možné zapůjčit zdarma tenisové rakety.
• Plasty k recyklaci (v barevných pytlích) lze průběžně
ukládat na sběrné místo ve Hvožďanech ve dvoře. Prosíme,
udržujte pořádek. Prostor je monitorován.

Gabriela Kadlecová a Jakub Soušek.

Foto: archiv

Jubilanti v říjnu
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Ivana Tůmová
Jaromír Zeman
Věra Kaprálová
Helena Krejčíková
Karel Potřeba
Karel Čech
Bohumila Vašíčková
Zdeňka Karlíková

Hvožďany
Hvožďany
Hvožďany
Vacíkov
Pozdyně
Hvožďany
Leletice
Hvožďany

Srdečně blahopřejeme!
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 16. 9. 2020, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ ve Hvožďanech od 17 hodin
06/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
ve složení: Mgr. Ivana Juračková, Veronika Krejčová a Milan
Jaroš, ověřovatele zápisu: Petra Kmůchová a Bc. Petr Lavička,
zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
06/2020/02 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k
rozpočtovému opatření č. 7/2020.
06/2020/03 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části
obecního pozemku p. č. 1180/13 v k. ú. Hvožďany o výměře
450 m2, pro p. M. L., Hvožďany, podmínky pronájmu: doba
nájmu do 31. 12. 2025, roční nájemné 5 Kč/m2.
06/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt „Hvožďany –
oprava místní komunikace ke hřbitovu“ a pověřuje starostku
obce k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou Radek
Šimsa, Bezdědovice.
06/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt „Hvožďany – hřbitov“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo s
dodavatelskou firmou Radek Šimsa, Bezdědovice.
06/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt „Hvožďany –
street-workoutové hřiště pro veřejnost“ a pověřuje starostku
obce k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou Workout club Parks s.r.o., Ostrava.
06/2020/07 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z
rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Hvožďany, tvrz čp. 6
- obnova Špejcharu ve Hvožďanech – hygienické zázemí“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
06/2020/08 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na projekt „Hvožďany, tvrz čp. 6 - obnova Špejcharu ve Hvožďanech – hygienické zázemí“. Výběrové řízení
zorganizuje firma Minos CB, České Budějovice.
06/2020/09 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části obecního pozemku p. č. 284/2 v k. ú. Pozdyně o výměře
250 m2, podmínky pronájmu: doba nájmu do 31. 12. 2025,
roční nájemné 1 Kč/m2 .
06/2020/10 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
pozemku p. č. 132 - vodní nádrž o výměře 1169 m2 v k. ú.
Leletice, podmínky pronájmu: doba nájmu do 31. 12. 2025,
roční nájemné min. 1 000 Kč.
06/2020/11 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1482 o výměře 295 m2, v k. ú. Roželov, podmínky
záměru: 100 Kč/m2.
06/2020/12 Zastupitelstvo obce prodlužuje nájemní smlouvy na obecní byt č. 1 v čp. 160, na byt č. 2 v čp. 160, na byt č.
3 v čp. 160, na byt č. 4 v čp. 160, na obecní byt č. 5 v čp. 161
pro byt č. 6 v čp. 161, byt č. 7 v čp. 161, na byt č. 8 v čp. 161,
vše Hvožďany dle Usnesení 03/2019/18 do 31. 10. 2021.
06/2020/13 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p. č. 360/20 v k. ú. Leletice, prostor za chatami, celková výměra pronájmu cca 500 m2, podmínky záměru:
doba nájmu do 31. 12. 2025, roční nájemné: min. 10 Kč/m2.
06/2020/14 Zastupitelstvo obce schvaluje účast na veřejné
aukci na nákup pozemku p. č. 122/3 v k. ú. Vacíkov a pověřuje starostku a místostarostu k jednání s vlastníky pozemku
p. č. 122/4, v k. p. Vacíkov za účelem převodu nemovitosti.
06/2020/15 Zastupitelstvo obce schvaluje členy školské
rady za zřizovatele: M. Balkovou, J. Tůmu a M. Jaroše.
06/2020/16 Zastupitelstvo obce jmenuje členy komise pro
otevírání obálek a členy výběrové komise na projekt: „Hvožďany, tvrz čp. 6 - obnova Špejcharu ve Hvožďanech – hygienické
zázemí“: Markéta Balková, Michal Zdeněk, Petra Kmůchová,
Ivana Juračková, Veronika Krejčová, náhradníci: Milan Jaroš, Jiří Tůma a Martin Fous.

Oživování „malých kubatur“
Generace dnešních čtyřicátníků – padesátníků trávila často
svá dorostenecká léta na vysněném motocyklu. Mezi ty nejužívanější „mašiny“ patřily Babetty, Jawetty, různé varianty
Pionýrů, Mustangů a opravdová raketa té doby byl východoněmecký Simson.
Utekla spousta vody a dnešní otcové pokukují společně se
svými potomky, na čem že se mladíci naučí rozjíždět, řadit
a držet motor pod plynem. A tak celkem nenásilně vznikla v
jedné z hvožďanských garáží „montážní hala“, kam se sjížděly
stroje různých typů, stáří a hlavně technického stavu (některé
v kritickém, až beznadějném). Záchranou pro tyto vraky byli
hlavně Martin a Pepíno. Jejich dovednosti by se osvědčily i ve
východoněmeckém městě Suhl - rodišti malých motocyklů.
Odtud vyjížděly legendární Simsony. A o ty v našem příběhu
jde hlavně.
Protože se dařilo postupně nakopnout a rozjet i opravdové
„klumpy“, dokonce získat i technickou, vznikl okamžitý nápad na spanilou jízdu ve stylu cesta kolem světa. Pořadů v
TV, jak jedou borci na velkoobjemových motorkách někde po
poušti, je k vidění až dost. Po rozumné poradě a posouzení
možností našich strojů jsme zvolili nedaleký Osek - obec u
Strakonic. A tak v pátek 21. 8. odpoledne vyjela nevídaná kolona deseti motorkářů s karimatkou a spacákem směr jižní
Čechy. Po krátkém túrování a roztlačování zbyl na návsi jen
hlouček šokovaných domorodců v obláčku šedivého dvoutaktního kouře.
Cesta byla splněným snem. Plnou rychlostí někde mezi 30 a
45 km/h jsme uháněli vstříc dobrodružství. V oseckém skvěle vybaveném fotbalovém areálu jsme měli zajištěný nocleh,
ustájení našich rozžhavených ořů, a hlavně nasmažené řízky.
A to už je opravdu slušná motivace dorvat stroj do cíle. Bohužel se našli i tací, kterým plechový poník vypověděl službu,
a jak se říkalo dříve, motor chcípnul. Něco se vyřídilo tlačením, něco odtahovkou. Zážitky zůstaly jen pozitivní a vypadá
to, že vzniká nový, svévolně ustanovený spolek minimotorkářů.
Marcel Voříšek a kolektiv jezdců

Dekorování hasičských praporů

Při oslavách 140 let založení SDH Rožmitál pod Třemšínem
byly 12. září dekorovány slavnostní prapory Sboru dobrovolných hasičů z Hvožďan a Vacíkova.
(mb)
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Špejchar se otevřel
poprvé v historii veřejnosti
Hvožďanský
špejchar
se v sobotu 5. září poprvé v historii otevřel
veřejnosti. Tuto událost
si nenechala ujít řada
vzácných hostů a starostů z našeho regionu
a přes 800 návštěvníků.
Během dne byl pro příchozí připraven bohatý program, který
začínal divadelním představením pro nejmenší v podání divadla Říše loutek z Prahy. Během celého dne probíhal na nádvoří špejcharu farmářský trh, uvnitř pak zase ukázky řemesel
a degustace vín Školního statku Mělník. V okolí špejcharu si
mohly děti vyzkoušet dovednosti v šermu, ražbu mincí nebo
rýžování zlata. V pravé poledne začala bitva o Špejchar v podání Družiny Růže z Rožmitálu. Před 14. hodinou se opět
nádvoří zaplnilo v očekávání křtu a autogramiády zajímavé
knihy paní Jaroslavy Pixové o mlýnech v okolí. Na své si přišli
i zemědělští nadšenci, kteří mohli obdivovat zemědělské stroje
firmy CLAAS. Velkému zájmu se těšily komentované prohlídky špejcharu v podání slečny Martiny Štikové. Během celého
dne se mohli návštěvníci občerstvit v pohostinství Vagon a
odpoledne hrála k poslechu skupina Maraton.
Velké poděkování patří všem, kteří nám s přípravou a organizací této akce pomohli, protože bez nich bychom to nezvládli.
Opravdu velký díky patří především MAS Podbrdsko, Gabriele
Jeníčkové, zastupitelům obce Petře Kmůchové, místostarostovi Michalu Zdeňkovi, Ivaně Juračkové, Jiřímu Tůmovi, paní
kronikářce Marušce Berchtoldové, SDH Hvožďany, provozním
zaměstnancům obce, slečně Martině Štikové, Janě Filinové,
VOD Hvožďany. Zvláštní poděkování patří našim kuchařkám
a pekařkám, které připravily výborné občerstvení: Marušce
Osuské a Ivance Sýkorové z Mýt, paní Věře Štefanové, paní
Marii Balkové, školní jídelně a jídelně v Chráněnce. Za „pečený“ sponzorský dar patří poděkování paní Anně a Ivaně
Tůmovým a perníkářce Olině Štvánové. Plzeňskému prazdroji
mnohokrát děkujeme za dar v podobě zlatavého moku.
Hvožďanský Špejchar ještě není kompletně hotov, ale za 10
let jsme se mílovými kroky přiblížili k cíli a věřím, že v několika
nejbližších letech dokončíme kompletní obnovu této významné hvožďanské památky i společně s přilehlým prostranstvím
a nedalekým Zíbovým mlýnem! Na viděnou při otevření expozic na jaře 2021.
Jsem velmi ráda, že jsme se mohli opět do dlouhé době společně sejít, užít si příjemný den a společně se těšit z obnoveného Špejcharu. Děkujeme za krásné zápisy do návštěvní
knihy. Přeji pevné zdraví!
Markéta Balková, starostka obce
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ZŠ a MŠ Hvožďany

Akce plánované na říjen
• 6. 10. MŠ: Pohádka o zdravém semínku, 9.00
• 6. 10. Věci kolem nás - interaktivní program pro
2. - 4. ročník, Techak 8.00
• 7. 10. Interaktivní program pro ŠD, Techak 13.00
• 14. 10. MŠ: Krteček a jeho kamarádi, ekoprogram
Hrachov
• 26. 10. MŠ: Divadlo Letadlo, 8.30
• 29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
Všechny důležité informace a dokumenty naleznete
na www.zsmshvozdany.cz

Zahájení nového školního roku
Přestože závěr léta byl ovlivněn situací spojenou s Covid-19
zahájili jsme slavnostně nový školní rok v úterý 1. září 2020 v
8.00 před budovou základní školy. Společně se zástupci Obce
Hvožďany, SRPD při ZŠ a MŠ Hvožďany, rodiči a příbuznými žáčků jsme přivítali sedm nových prvňáčků a sedmdesát
osm zkušených žáků, kteří se budou „prokousávat“ dalšími
ročníky.
V letošním roce zůstává základní škola osmitřídní, mateřská škola jednotřídní s provozem od 6.30 do 16.30 a stejně
tak školní družina s provozem od 11.05 do 15.15. Pedagogický sbor nově posílily Lucie Dohnal Zachová, Jana Pižlová
a asistentka pedagoga Alena Janoušková. V mateřské škole
nadále působí paní Marie Levá - nově zástupce ředitelky školy pro MŠ a Pavla Sloupová, vychovatelkou školní družiny je
nadále Eva Šindelářová.
Od samého začátku je provoz školy ovlivněn epidemií a
všichni, kdo se v obou školách pohybují, musí dodržovat jasně daná pravidla ohledně dezinfekce, větrání, roušek, pohybu
ve vnitřních prostorách, při stravování. Není to jednoduché,
ale v našich podmínkách menší vesnické školy stále vcelku
zvladatelné.
Přeji všem žákům šťastné vkročení do nového školního
roku, pracovníkům obou škol hodně elánu a nadšení do naší
často nelehké práce, rodičům jen samou radost z úspěchů
svých dětí a nám všem pevné zdraví a otevřenou školu po celý
rok.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

Koupě
Odvoz popelnic je každý týden

Od měsíce října platí, že se budou popelnice odvážet každý
týden. Termín je nezměněn, odvoz tedy bude vždy ve čtvrtek
v ranních hodinách. Ještě připomínáme, že za budovou KD v
Koupi je přistaven kontejner na bioodpad, který bude s podzimním padáním listí určitě potřebný.

Senátní a krajské volby v Koupi

Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) místostarosta Michal Zdeněk, europoslankyně a předsedkyně
Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika Vrecionová, starostka obce Markéta Balková, ředitel Hornického muzea v
Příbrami Josef Velfl.
Foto: archiv obce

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konají volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR. Volební
místnost bude v Koupi v zasedací místnosti našeho úřadu.
Volit můžeme v pátek 2. října v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října v době od 8:00 do 14:00 hodin. Před
volební místností bude umístěn stojan na dezinfekci rukou
a do volební místnosti bude vstup povolen pouze s rouškou.
Jaroslav Hudeček, starosta obce
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Věšín
Toulání krásnou Brdskou přírodou
Dne 16. srpna 2020 se scházíme ve Věšíně už natěšeni, že
budeme objevovat další krásy Brd. Pátého Toulání po Brdech
se zúčastnilo 22 turistů a dva psi. Začínáme výšlapem na Dubovou horu 639 m n. m. Poté přicházíme k myslivně Varta. V
18. století se rozmohlo pytláctví v jižní části Brd, proto byla
arcibiskupskou vrchností postavena za vsí Bukovou nová
myslivna, která nesla jméno Závesk (za vsí) a později přejmenována na Vartu. Podle německého warten (čekati). Myslivna
Varta byla původně hájovna. Až v roce 1850 byla přeměněna
na myslivnu. Za lesního Leopolda Matrince byl vartecký revír
následně zveleben. Varta bývala nejlepší myslivnou na Rožmitálsku. V roce 1876 byla vypálená do základu. V podezření byl
pytlák Matěj Placatka, který se mstil za prohranou soudní při.
V roce 1877 byla znovu osídlena. Varta byla obsazována lesníky 150 let. Dnes je na myslivnu smutný pohled. Po pár metrech se nacházíme pod Rozpuklou skálou. Po jejím zdolání
se nám otvírají skalnaté výběžky, ze kterých je hezký výhled
do krajiny. Poté scházíme k pomníku strážmistra Mikeše, na
místo, kde byl 1. 5. 1933 zastřelen pytlákem. Tragická smrt
vrchního Mikeše a bolestný osud jeho mladé ženy a dvou nezletilých dětí otřásly srdcem celého kraje. Strážní bouda „Václavka“ byla další zastávkou našeho toulání. Dozvěděli jsme se,
že byla postavena během druhé světové války. V té době bylo
její široké okolí součástí velké obory pro černou zvěř. Po roce
1948 oplocení obory zchátralo a uniklá zvěř vytvořila základ
volně žijící populace. Mezi Jahodovou horou a Hořejším Padrťským rybníkem se kdysi rozkládala velká lesní louka zvaná „Kyselá louka“ s rozměry 750x450 m. Tato louka se táhla
od Václavky východním směrem a její úhlopříčku tvořila cest,
která od ní směřuje k hájovně Varta. Vojenské mapování pak
zaznamenává dvě stavby a název „Heuschupfen“ (seníky). Jeden seník zanikl, druhý zde stál do července 2009, kdy byl
rozebrán a převezen do skanzenu ve Vysokém Chlumci. Pomník, který stojí vedle Václavky, připomíná, že právě na Kyselé louce přistály 29. dubna 1942 výsadkové oddíly Intransitive
Atin z Anglie. Měly za úkol zničit nádrže rafinérie minerálních
olejů v Kolíně a provést atentát na ministra protektorátní vlády Emanuela Moravce. Po odpočinku a občerstvení míříme k
vrcholkům Jahodové hory 726 m n. m. Své jméno získala od
lesních plodů. Již v 18. století se nazývala „Jahodná“. V druhé polovině 19. století a na počátku 20. století byla Jahodová
hora oblíbeným výletním místem knížecích hostů, prvních turistů. Na nižším vrcholu bylo zbudováno kamenné schodiště,
částečně dosud dochované. Pak scházíme na cestu, která nás
zavede k hlavní cestě a dále na Vekend, který celý obcházíme.
Míjíme vrchol Výrovny 641 m n. m. a jdeme po „staré cestě“
zpět do Věšína.
Po trase dlouhé 13 km unaveni, přesto nabiti zážitky z krásné procházky míříme do Penzionu Jaro a zaslouženě si pochutnáváme na dobrém jídle a pití. Poděkování patří obsluze
penzionu a Obci Věšín za spolupráci. Pátý ročník je za námi.
Plni dojmů a zážitků, které slibují, že i ten další bude zajímavý a atraktivní, se již dnes těšíme.
Aleš Fous

Jubilea v říjnu 2020
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Bohumila Vondrová
Václav Šmolík		
Vladimír Vaverka
Jaroslav Vošahlík

Buková
Věšín
Věšín
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

Obecní úřad Věšín a SDH Věšín srdečně zve na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Sraz všech světýlek je 27. 10. 2020
v 17:30 hodin u kapličky ve Věšíně.

ZŠ a MŠ Věšín

Září ve věšínské základní škole

Po slavnostním zahájení nového roku, kdy poprvé usedlo do
školních lavic pět nových „prvňáčků“, jsme zahájili výuku,
do které se podařilo zahrnout hned několik společných akcí.
První vydařený výlet byl do muzea v Rožmitále pod Třemšínem, kde probíhala interaktivní výstava Retrosbírky, na které
byly k vidění unikátní sbírky předmětů z období od 50. let do
roku 1989, zařízené místnosti v retro stylu, ve kterých jsme si
mohli zahrát hry, udělat závěs z céček, plést, ušít si látkovou
ozdobu, psát na psacím stroji, hádat využití různých předmětů, zahrát si na obchod, vařit v kuchyni nebo se projet na
skládačce, pohoupat na koníkovi nebo třeba skákat gumu.
Vše jsme si moc užili a za téměř letního počasí se vrátili zpět
do školy pěšky, stezkou kolem Obžery.

Další výlet byl celodenní s cílem ve společnosti RODAS Šestajovice, kam jsme odjeli 14. 9. na exkurzi spojenou s tvůrčími dílnami. V čokoládovně jsme si odlili tabulku čokolády,
ozdobili různými ingrediencemi, malovali čokoládovými barvičkami čoko odlitek a v pastelkárně si zase vyrobili barevné
voskovky z formiček a namáčeli svíčky do barevných vosků.
Někteří si také vykrajovali barevná glycerinová mýdla nebo
plnili sáčky barevnými koupelovými solemi.
Třetí akcí bylo projektové odpoledne ve školní družině, kdy
jsme se seznámili s profesí kameník, o které nám vyprávěl pan
Pavel Junek. Předvedl, jak se dláždí z malých žulových kostek, naučil nás vzor „vlaštovka“, který jsme si pak vyzkoušeli
poskládat v písku a vytvořit část chodníku.
Jana Poláková

Poděkování za dodržování opatření
Nový školní rok jsme po dlouhé pauze a škole na dálku zahájili
1. září v plném provozu. Od prvního dne jsme se řídili novými
hygienickými pravidly k ochraně zdraví s postupným přidáním povinnosti nošení roušek ve společných prostorách budov. Chtěla bych jménem nás všech poděkovat žákům a jejich
zákonným zástupcům za vstřícnost, pochopení, důslednost
a spolehlivé dodržování všech určených pravidel a nařízení
týkajících se zamezení přenosu nákazy Covid 19 i včasným
oznámením a řešením různých respiračních příznaků u žáků
i ostatních členů rodiny.
Za kolektiv ZŠ Jana Poláková
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Vranovice
Informace pro občany
q V průběhu října bude v obci před obecní stodolu přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru nepatří
sklo, kov, papír, elektrospotřebiče, nebezpečný a komunální
odpad. Pokud tam takovýto odpad bude, cena za likvidaci je
daleko vyšší a samozřejmě se promítne v následujícím roce do
ceny za likvidaci odpadů. Proto, prosím, buďte disciplinovaní
a odpad, který lze vytřídit, vhoďte do třídících kontejnerů a s
nebezpečným odpadem vyčkejte na sběr Západočeských komunálních služeb.
q V průběhu října bude přidán na stanoviště k obecní stodole
další kontejner na papír.
q Bioodpad již nelze z důvodu rekonstrukce kravína odložit
u hnojiště. Nebude to možné ani v budoucnu. Jedinou možností je uložit bioodpad do kontejneru naproti sokolovně. Na
jaře příštího roku budeme zvažovat i další možnosti uložení
bioodpadu. V souvislosti s rekonstrukcí kravína žádá majitel
tohoto objektu, aby občané používali spodní komunikaci a ne
komunikaci těsně pod kravínem. Tato komunikace není obecní, ale je majetkem Zemědělského družstva Bohutín.
q Občané, kteří podepsali smlouvy na připojení, si mohou
vyzvedávat na obecním úřadě v úředních hodinách projekty
vodovodních a kanalizačních přípojek.
Blanka Strnadová

Ve Vranovicích se nemusíte bát volit
V souvislosti s nadcházejícími volbami byly prostory Obecního úřadu ve Vranovicích ošetřeny dlouhodobou certifikovanou preventivní aplikací zabraňující přenosu a dalšímu šíření virů a bakterií IMPAGUARD GCA PROTECTVIR od firmy
NANO PLM+ s.r.o. Dá se aplikovat ve školách, školkách, na
úřadech, v kancelářích, domovech pro mládež a pro seniory,
ale i na sportovištích. Aplikace je certifikovaná ve Státním
zdravotním ústavu v Praze a Ostravě na životnost a funkčnost
až 120 dní. V nejbližší době budou tímto přípravkem ošetřeny
i prostory Mateřské školy ve Vranovicích. Naši občané se tedy
nemusí bát jít volit. Při volbách budou dodržována přísná
hygienická doporučení. U vchodu do volební místnosti bude
umístěn stojan s desinfekcí. K dispozici budou i jednorázové rukavice. Pravidelně po celou dobu voleb bude prováděn
úklid. Uděláme maximum pro to, aby vše proběhlo v pořádku
a nikdo nebyl vystaven nebezpečí nákazy. Blanka Strnadová

Výstavba kanalizace a vodovodu
Od 1. září 2020 již obecní úřad neposkytuje příspěvek na výstavbu vodovodních a kanalizačních přípojek. Občané, kteří
nepodepsali s obcí smlouvy o připojení na vodovod a kanalizaci, paušální úhradě nákladů na vybudování těchto přípojek
a převodu vlastnického práva k přípojkám, si budou muset
od tohoto data vyřídit vše sami. Musí si nechat udělat projekt, zažádat o územní rozhodnutí na vybudování přípojek a
přípojky si zbudovat. Tam, kde budou položeny asfaltové povrchy, již nebude možné po dobu záruky na asfalty přípojky
budovat. Celá akce výstavby vodovodu a kanalizace má být,
v souladu se smlouvou o dílu uzavřenou mezi Obcí Vranovice a společností Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.,
dokončena do 31. 10. 2021. Poté bude následovat příprava
kolaudace celé stavby. Po zkolaudování budou mít občané
přibližně půl roku na to, aby se na kanalizaci napojili.
V současné době probíhá výstavba vodovodu a kanalizace
směrem od hasičárny k Podveskému rybníku. Na konci září
by se mělo začít pracovat na propojení vodovodu až na náves
do Sedlice.
Blanka Strnadová, starostka obce
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Setkání oslavenců 2020 nebude

Vzhledem k současné epidemiologické situaci zastupitelstvo
obce Vranovice upustilo od setkání letošních oslavenců a odsouhlasilo dárkové poukázky do potravinových řetězců pro
každého, kdo dovrší 60., 65., 70., 75. narozeniny a od osmdesátých výše.
Blanka Strnadová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Na konci srpna proběhlo za deštivého počasí závěrečné dvojkolo Brdské ligy v Nalžovicích. V ročníku 2020 jsme obsadili
nejméně populární 4. místo.
Dne 12. září naše týmy mužů a mužů nad 35 let vyrazily na
okresní soutěž do Hřiměždic, kde obsadily 3. a 2. místo. Zarazilo nás, že zde rozhodčí nevyžadovali dodržování pravidel
požárního sportu. Na to, že si pravidla rozvolňují ligy, jsme si
už zvykli, a nejspíš to k honbě za rychlejšími sestřiky patří.
Ale kde jinde než na postupovkách by se už pravidla PÚ měla
dodržovat? Večer jsme ještě podpořili oslavy v Rožmitále pod
Třemšínem, respektive organizaci fontány naší technikou.
Momentálně se soustředíme na údržbu cvičiště, hasičárny a
hlavně techniky. Připravujeme VVH, probíhá školení velitelů
JPO apod.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Vševily
Říjnová jubilea
70 let Věra Němcová 		
81 let Marie Janoušková

Vševily
Vševily

Srdečně blahopřejeme.

Střípky z obce Vševily
• Dne 21. srpna se konala již potřetí vesnická grilovačka jako
rozlučka s prázdninami. Sešlo se mnoho místních obyvatel
i chalupářů, kteří přinesli výborné dobroty. Takže se mohly
ochutnávat i netradiční speciality nejen z grilu, ale i ze zeleniny či z domácích pečiv.
• Dne 30. srpna proběhla Snídaně v trávě na téma zvídavost.
Kvůli chladnému počasí se nesnídalo u pomníku padlých, ale
u nového Pupu, kde si piknikové koše doneslo osm ranních
zvědavců.
Josef Pekárek

Pozvánka na posvícenskou
kulturu ve Vševilech
17. října 2020
Program:
15:00 Drakiáda (nejen pro děti) na pastvinách u lesa
18:00 Soutěž o nejkrásnější posvícenskou
křehotinu (v Pupu)
19:00 Posvícenské posezení (dle aktuální bezpečnostní
situace)

Aktuální informace z obce Vševily
najdete na oficiálních webových stránkách

www.obec-vsevily.cz
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Hudčice
Olympijský běh v Hudčicích

Z června byl Olympijský
běh přesunut na středu 16.
září. Konal se na mnoha
místech v České republice
a také poprvé v Hudčicích.
Přihlásit se bylo možné předem a na startovních listinách bylo nakonec 34 běžců a běžkyň. Do závodů pro
děti (tratě 200 m a 740 m)
se přihlásilo 16 startujících, na hlavní závod na 3,3 km se
jich přihlásilo 18. Zázemí závodů bylo v parku před restaurací Montana, kde si běžci vyzvedli startovní čísla, mohli se
převléci, rozcvičit se a rozběhat. Zde byl také start a cíl všech
závodů. Počasí bylo pro běh dobré, trať byla suchá, trochu
foukal vítr a i teplota byla celkem příznivá, kolem 25°C. Závody začaly v 17 hodin, kdy odstartovaly nejmenší děti (předškoláci) na trati 200 m. Po nich vyběhly na trať 740 m mladší
(7-10 let) a starší (11-15 let) děti. Tato trať vedla po rovině po
asfaltových cestách Hudčicemi. Start závodu na 3,3 km byl
v 18 hodin, závodníci nejprve proběhli okruh Hudčicemi po
asfaltových cestách, pak po polních cestách běželi do lomů
nad obcí a odtud zpět do cíle. Na trati 200 m na prvním místě
doběhla Brčáková Nikol (čas 00:48,24), na druhém Pekárková
Monika (čas 00:52,94) a na třetím Čížek Jiří (čas 1,40:65). Na
trati 740 m byl z mladších žáků nejrychlejší Krejči Milan (čas
2:34,80) na prvním místě, na druhém Žid Jan (čas 2:48,09)
a na třetím Čížek Štěpán (čas 2:56,75). Z dívek ve stejné kategorii pak Pavliková Anna (čas 2:45,62) na prvním místě, na
druhém Židová Ema (čas 3:20,72) a na třetím Doležalová Tereza (čas 4:07,33). Ze starších žáků skončil na prvním místě
Schořovský Jakub (čas 2:26,55), na druhém Pekárek Vojta
(čas 2:41.09) a na třetím Brčák Radek (čas 3:16,90). Z dívek v
této kategorii soutěžila slečna pouze jedna, a tedy nejrychlejší
na prvním místě byla Pavliková Eliška (čas 2:31,32). První tři
v každé dětské kategorii získali „olympijskou“ medaili, všichni
pak věcné ceny, které připravil Obecní úřad v Hudčicích a
některé věnoval Český Olympijský výbor.
V hlavním závodě na 3,3 km zvítězil Kadlec Miroslav (čas
13:15,10), druhý doběhl Soukup Petr (čas 14:08,97) a třetí
Schořovský Jakub (čas 16:09,64). Z žen zvítězila Kresslová
Štěpánka (čas 17:34,46), druhá doběhla Vyorálková Marie
(čas 18:36,85) a třetí Vondráčková Kateřina (čas 19:19,63).
Pro ně byly připraveny opět „olympijské“ medaile a věcné
ceny věnované Českým Olympijským výborem. Pro nejlepšího
běžce a běžkyni z Hudčic - Balka Tomáše (čas 17:30.81) a
Vondráčkovou Kateřinu (čas 19:19,63) - věnoval obecní úřad
věcné ceny. Další informace o běhu, několik fotografií a výsledky jsou na adrese www.olympijskybeh.cz a na stránkách
obecního úřadu. Věříme, že se závod účastníkům líbil a děkujeme, že jste se ho v Hudčicích zúčastnili. Běh Olympijského
dne se zde konal poprvé a snad se podařilo založit novou tradici běžeckého závodu v mikroregionu Třemšínsko. Všichni si
přejeme, aby se příští rok Běh Olympijského dne uskutečnil v
tradičním červnovém termínu.
(mh)

Sběr nebezpečného a objemného
odpadu bude probíhat v prosinci
Sběr nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční 12.
prosince 2020. Pozdní termín sběru je zapříčiněn velmi silnou vytížeností odběratele odpadu, který nemá kapacity na
poskytnutí kontejnerů v bližším termínu. Sběr bude probíhat
na obvyklém místě na zahradě čp. 83.
(ld)

Nové sběrné místo na separovaný odpad před čp. 51

Bezděkov p. Tř.
Říjnová jubilea
65 let
88 let

Karel Boukal		
Emilie Boukalová

Bezděkov p. Tř.
Bezděkov p. Tř.

Srdečně blahopřejeme.

Upozornění k říjnovým volbám

S ohledem na současnou hygienicko-epidemiologickou situaci upozorňujeme voliče, kteří půjdou k volbám do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky ve dnech 2. a 3. října 2020 na nutnost nošení roušky, desinfekce rukou a dodržování předepsaných rozestupů
před vstupem do volební místnosti i uvnitř.
Před vstupem do volební místnosti bude umístěn stůl s
hygienickými prostředky a desinfekcí, v případě zapomenutí
roušky bude k dispozici jednorázová rouška.
Volební lístky budou doručovány obvyklým způsobem, volební obálky budou připraveny ve volební místnosti. Vzhledem k současné situaci doporučujeme voličům vzít si vlastní
psací potřeby.
Všechny potřebné informace a metodika budou ještě před
konáním voleb vyvěšeny na úřední desce.
Vilém Trčka

Sbírka pro Diakonii Broumov
Obecní úřad Bezděkov pod Třemšínem vyhlašuje sbírku textilu a jiných potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov. Věci
do sbírky budou shromažďovány v budově obecního úřadu
a bude možné je odevzdat vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin
nebo v pátek od 16 do 18 hodin. Posledním možným termínem
na odevzdání věcí je pátek 16. října, po tomto datu už nebudou věci do sbírky přijímány. Do sbírky je možno odevzdat
veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby
(nádobí bílé i čiré, skleničky) zabalené v krabici, vatované a
péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená
a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné
předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní,
také plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby,
dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…) Prosíme vše zabalené v
igelitových pytlích, nádobí do krabic. Knihy nyní nepřijímáme, jelikož jich je nadbytek. Do sbírky nelze odevzdat ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, a to z ekologických
důvodů, a dále nelze odevzdat nábytek nebo znečištěný a vlhký textil.
Vilém Trčka, starosta obce
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Volenice
Představení Fabián v Pročevilech
V neděli 22. srpna
sehrál Březnický a
rožmitálský
spolek
představení Fabián,
brdských lesů pán
na netradičním místě, na bývalé školní
zahradě pod kostelem svaté Barbory
v Pročevilech. Rádi
jsme přijali pozvání
starosty obce Volenice Jaroslava Cibulky na toto nádherné
místo, neboť je pro
nás místem magickým, kde se v jeden
spolek spojují energie
strany rožmitálské a
březnické. Od brzkého rána vznikalo na
stráni pod kostelem
improvizované
přírodní hlediště, jeviště
i zázemí pro občerstvení, aby nás i na této štaci mohlo povzbudit místní pivo Herold a jiné pochutiny. Jen ten přístřešek pro případ zhoršení
počasí jsme nepostavili, snad aby nerušil výhled na horizont
ve hře tak opěvovaných brdských lesů. No a nevyplatilo se.
Však to také autor a režisér Miloslav Pešta při úvodním slově
říkal, že Fabián nemá rád houkání a klení a žádal diváky o
klid: „Nechci tady mít žádnej mazec!“ Asi někdo zahoukal,
protože mazec to byl. Asi tak v polovině hry, zrovna když Jan
z Baby žádal matku o požehnání svazku s milovanou Medulínou, spustil se takový liják, že na chvíli rozprášil herce
i diváky. Po krátké nechtěné přestávce se pokračovalo dále.
Diváků lehce ubylo, herců nastěstí
nikoli. Dokonce i muziˇ
kanti dokázali své hudební nástroje ochránit před přívaly
deště, a tak hra pokračovala až do svého konce. Jan z Baby
byl Olbramou úspěšně proklet v lesního ducha Fabiána, Medulína v bylinu. Konec, děkovačka. My herci jsme se snažili,
muzikanti Aleš a Bořivoj Hadačovi hráli skvěle a promočené
publikum nám za to potleskem poděkovalo. A my moc děkujeme vám. Díky přičinění místních občanů, kterým za to
starosta volenický neopomněl před začátkem hry poděkovat,
vypadá okolí kostela nádherně. Třeba se tam v budoucnu
při nějakém našem představení ještě setkáme. Budeme moc
rádi.
za BRDS Jan Liebner

27

Veselé i poučné ukončení
prázdnin v Bubovicích

Mladé hasičky ze Sboru dobrovolných hasičů Bubovice
pod vedením Martiny Viktorové zorganizovaly 29. srpna
zábavné zakončení prázdnin.
Snímky: archiv obce

Sedlice
Aktuální informace z obce Sedlice
najdete na oficiálních webových stránkách

www.sedlice-obec.cz

DEKOROVÁNÍ PRAPORU. Při oslavách 140 let založení
SDH Rožmitál p. Tř. byl 12. září dekorován prapor Sboru
dobrovolných hasičů Sedlice.
Foto: František Žán
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Poslední letní měsíc přinesl konečně tolik potřebnou vláhu a
zároveň i nejvyšší teploty celého roku. Po většinu měsíce panovalo počasí vrcholného léta. Postupně se vytvořily příhodné
podmínky pro opětovný růst hub v okolních lesích hlavně v
oblasti třemšínských Brd. Nejvíce srážek spadlo na počátku
a na konci měsíce. Rozvinula se i poměrně častá bouřková
činnost. Celkově vyšel tento měsíc jako teplotně i srážkově
silně nadnormální, když průměrná teplota 18,2°C je 2,7°C
nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 103,6 mm odpovídá 133 % téhož normálu. Vodní bilance se velmi významně
zlepšila. Srpen se tak stává nejteplejším měsícem roku.
Od 1. do 4. 8. kromě 1. 8. vydatně pršelo a celkově spadlo
49,2 mm srážek. Onoho 1. 8. bylo i velké horko s tropickou
teplotou 31,6°C. V dalších dnech se ochladilo i o více než
15°C a slunce nesvítilo vůbec. Noční teploty ale nepoklesly
pod hranici 10°C.
V období od 5. do 22. 8. proběhlo pravé letní počasí i s jeho
vyvrcholením. Převažovalo počasí se zmenšenou oblačností
a významnější srážky se vyskytly jen ve dnech 10. a 11. 8.
(celkem 15,0 mm). Denní teploty 5 x přesáhly hranici 30°C.
Nejvyšší teplota celého roku byla dosažena 21. 8., kdy jsme
naměřili 33,2°C! I noci byly teplé, většinou v rozmezí 13°C až
17°C. Bouřky jsme zaznamenali ve dnech 10., 11., 15. a 18.
8. Horko bylo někdy až neúnosně úmorné.
Období od 23. 8. do konce měsíce bylo již o mnoho chladnější a od 28. 8. do konce měsíce spadlo krásných 30,6 mm
vody. Tomu předcházel výskyt bouřlivého větru dne 26. 8. s
nárazy vichřice. Nejnižší teplotu v měsíci jsme zaznamenali
dne 28. 8., totiž 6,2°C a při zemi bylo dokonce jen 3,5°C! Teploty přes den ještě několikrát dosáhly 25°C.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Rádi bychom vás pozvali do březnické

RESTAURACE
RESTAURACE
TÝN
KARLŮVKARLŮV
TÝN

, naše skvělé kuchařky
kde vám rády uvaří
Jitka
Řezáčová a Iveta Hrochová.
kde vám rády uvaří naše skvělé
kuchařky
Jitka Řezáčová a Iveta Hrochová

Malá ochutnávka z naší stálé nabídky:

130g Burger z hovězího masa se slaninou, rajčetem, ledovým
salátkem, cheddarem, nakládaným okurkem a pikantní majonézou
v domácí housce a hranolkami s naší tatarkou
200g Vepřová krkovice na grilu se zeleninovou oblohou
a hranolkami s naší tatarkou
200g Vepřová panenka na grilu se zeleninovou oblohou
a hranolkami s naší tatarkou
100g Smažený hermelín s hranolkami a naší tatarkou
Pizza GLADIÁTOR – více druhů
a jiné minutky...
Čepujeme Gambrinus 10°, Herold 11° a Pilsner Urquell 12°

Denní nabídku obědů naleznete na našich stránkách
www.restauracekarluvtyn.cz nebo na facebooku
Restaurace Karlův Týn. Jídlo i rádi zavezeme.
Stačí zavolat na 720 445 578.

OBĚDY, VEČEŘE, HOSTINY, SETKÁNÍ, TERASA
Těšíme se na vaši návštěvu!

,

Inzerci v Třemšínských listech můžete objednávat
e-mailem na tremsin.listy@rozmitalptr.cz
nejpozději v den uzávěrky do 17 hodin.

Řádková inzerce
q.Koupím dům nebo stavební pozemek pouze v Rožmitále pod Třemšínem. Kontakt: 721 873 502.
q.Nabízím ubytování v Rožmitále. Dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením. K dispozici plně vybavená
kuchyňská linka, pračka, wifi. Bližší informace na tel.
čísle 777 821 538.

Hledáme šikovného člověka na DPP
se zaměřením na elektrotechniku
či vyučeného elektrikáře, který by se nám
postaral o údržbu strojů a budovy v naší
malé rodinné společnosti.

tel: +420 734 643 361

pr nt cup

i

O počasí v srpnu

hračkářství & reklamní agentura

KALENDÁŘE
Potisk hrnků
S VAŠIMI FOTKAMI
Potisk triček
Kopírování
Vizitky
Razítka
Fotografie
Výroba reklamy A4 - 249kč, A3 - 379kč
Hračky pro malé i nejmenší
Samolepy a polep na auta, výlohy

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

KRŮTY
ve váze 10 – 12 kg
KROCANY ve váze 16 – 18 kg
Prodej říjen a listopad 2020
Objednávky zasílejte SMS ve tvaru –
jméno, adresa, počet ks nebo volejte
na mobil: 723 760 593, 737 555 513

Firma Roman Studnička
Nabízím dlouhodobou brigádu
nebo práci na ŽL. Náplň práce:

OPRAVA
DŘEVĚNÝCH PALET
Provozovna:
Rožmitál p. Tř., Hutě p. Tř.

Informace na tel.: +420 728 873 970

ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv
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

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

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

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

Zdeněk ŽIBŘID
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Prodej dřevních
pelet a briket

INSTAGRAM:
FACEBOOK:
KODEKO 42

PODZIMNÍ WORKSHOP

Přijďte si s námi zpříjemnit podzimní odpoledne.
Srdečně Vás zvou Ilča a Jana.

PÁTEK 16. ŘÍJNA V 17:00
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

www: biomac.cz

Tel: 704 951 792

KNIHOVNA MANŽELŮ TOMANOVÝCH
CENA 500,Nabízíme přípravu svatba a svatební výzdoby
Na zakázku výroba netradiční dušičkové,
adventní a vánoční dekorace
rezervace na workshop a objednávky
tel.: 728 782 485, 605 293 000
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PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ
BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287
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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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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

Firma NERAK-Rožmitál spol. s r. o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti Aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

Prodej ledvického uhlí,
písku a dopravu drtí


váženo na ověřené digitální váze




doprava zdarma

při odběru 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel. 602 182 491 - Jiří Urban
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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 listopadového čísla pro příjem
inzerce bude v úterý 20. října
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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Pikniková hadrárna v Rožmitále

VÝLET. Narychlo sestavená devatenáctka hvožďanských
cyklistů v sobotu 22. srpna zdolala třiapadesátikilometrovou vyjížďku na Padrťské rybníky. Tuto trasu s námi
zvládla i nejmladší účastnice, sedmiletá Agátka, která
vedla většinu času celý peloton.
Foto: archiv cyklistů

Čtvrtý Memoriál Járy Čecha

Když jsme asi před půlrokem společně založili spolek Rožmitál Vespolek, nenapadlo nás, že kvůli koronavirovým opatřením se naše první veřejná akce bude konat až na začátku
září. Když jsme v neděli 6. září začali celý park v Palackého ulici připravovat na odpolední akci, byli jsme velmi nervózní a napjatí, jak celý den dopadne. Všechny naše obavy
však byly brzy zahnány a my si společně s vámi mohli užít
slunečné odpoledne. Na hadrárnu vás přišla více než stovka a váš zájem o celou akci nás mile překvapil. Děkujeme
všem, kteří nám ať už předem nebo na místě přispěli oblečením, ale i těm, kteří si nějaké oblečení odnesli a dají mu
tak novou šanci. Zbylé oblečení bude dopraveno potřebným,
třeba do dětských domovů. Děkujeme, že jste naši myšlenku udržitelnosti podpořili, a těšíme se na vás na další naši
akci.
Rožmitál Vespolek

Školáci si zkusili práci kameníka

Dne 29. srpna se uskutečnil již 4. ročník Memoriálu Járy
Čecha v nočním nohejbalovém zápase. Turnaje se zúčastnilo
celkem 10 týmů, z nichž celkovým vítězem po napínavém
finále byl tým s názvem Charlieho andílci, kde bylo i ženské
zastoupení. Jako každý rok proběhla dobrovolná sbírka na
transplantaci kostní dřeně, kde se vybralo krásných 12 145
korun. V minulém roce to bylo 12 353 Kč, předminulý rok
dokonce 15 590 Kč a při prvním ročníku 8 880 Kč. Celkem
jsme tedy vybrali již 48 968 korun, které každý rok putují
do FN Plzeň Lochotín, kde právě s touto nemocí Jára bojoval
dlouhé tři roky. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili i v
nepříznivém počasí, všem sponzorům a také těm, kteří nám
jakkoli pomohli turnaj uskutečnit!
Hana Váňová

V rámci projektového odpoledne ve školní družině se věšínští
školáci seznámili s profesí kameník, o které jim vyprávěl pan
Pavel Junek. Předvedl, jak se dláždí z malých žulových kostek, naučil školáky vzor „vlaštovka“, který si pak vyzkoušeli
poskládat v písku a vytvořit část chodníku. Jana Poláková

V rožmitálské základní škole se konaly Dny pro záchranu života
Již čtvrtým rokem se v rožmitálské
základní škole ve dnech 15. – 17. září
uskutečnily Dny pro záchranu života.
Hlavním tématem byly tento rok alergické reakce a správné poskytnutí první pomoci tonoucímu, kdy se děti naučily nejen poskytnout první pomoc, ale
postarat se také o svou vlastní bezpečnost v těchto složitých situacích. Moc
děkujeme paní ředitelce PaedDr. Janě
Bacíkové, Městu Rožmitál pod Třemšínem a Klubu rodičů a přátel školy za
podporu.
Mgr. Petra Kropáčková
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Mateřské školy v září
přivítaly nové děti

OLYMPIJSKÝ BĚH. V Hudčicích se konal 16. září stejně jako na mnoha dalších místech České republiky T-mobile Olympijský běh. Výsledky najdete
uvnitř Třemšínských listů.
Foto: archiv pořadatelů

Děti si ve Vranovicích užily Pohádkový pochod

Ve hvožďanské mateřské škole přivítali
stejně jako v ostatních školkách v mikroregionu nové kamarády. Někteří vykročili statečně s úsměvem, někteří se
slzičkami, ale postupně si rodiče i děti
zvykají na odloučení. „Celé září jsme
upevňovali třídní pravidla, pomáhali si
navzájem a samostatně pracovali jako
velcí školáci. Pokud nám situace dovolí,
vypravíme se na výlet plný překvapení
do Bukové,“ uvedly učitelky z hvožďanské školky.
(red)

Ve Vševilech si užili
vesnickou grilovačku
Ve Vranovicích se konal 5. září už sedmnáctý ročník pohádkového pochodu pro
děti a dospělé. Počasí nám přálo, mírně
pod mrakem, občas prosvěcovalo sluníčko. Ideální na procházku přírodou.
V průběhu celého pochodu byly připravené pohádkové postavičky, které měly
pro děti i dospělé soutěžní úkoly. Po
dokončení trasy čekala na malé i velké

účastníky odměna a příjemné posezení.
Jsme rádi, že jste přišli v takovém počtu. Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci pohádkového pochodu. Také bych chtěla
moc poděkovat za bezplatné zapůjčení
masek z Půjčovny v Hoděmyšli, která
nás takto sponzoruje každý rok. Věřím,
že se akce všem líbila. Petra Poláková

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem štěpky

Ve Vševilech uspořádali 21. srpna už potřetí vesnickou grilovačku jako rozlučku
s prázdninami. Sešlo se mnoho místních obyvatel i chalupářů, kteří přinesli
výborné dobroty.
Josef Pekárek

Veselá i poučná
akce v Bubovicích

Hasiči bojovali mnoho hodin s rozsáhlým požárem dřevní štěpky v zemědělském areálu v Rožmitále pod Třemšínem, který vypukl 26. srpna odpoledne.
Více informací najdete uvnitř vydání.
Snímky: František Žán, HZS

Veselé i poučné ukončení prázdnin v Bubovicích zorganizovaly 29. srpna mladé
hasičky ze Sboru dobrovolných hasičů
Bubovice pod vedením Martiny Viktorové.
(mch)

