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Předškoláci se vydali
za Podzimníčkem

Děti z rožmitálské mateřské školy ze třídy Broučků a Berušek absolvovaly pestrý program a zúčastnily se například
Putování za skřítkem Podzimníčkem.
Rožmitálští předškoláci se vypravili ale
také za zvířátky do zookoutku v Centru
Rožmitál pod Třemšínem. Více si o aktivitách školky přečtete uvnitř Třemšínských listů.
(red)

Ročník XVII. - č. 11

Rožmitál uspěl v soutěži Zlatý erb
Starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing.
Josef Vondrášek a administrátor oficiálních webových stránek města Mgr.
František Žán převzali v pondělí 19. října z rukou manažerky soutěže Zlatý erb
2020 Mgr. Jitky Hajžmanové ocenění
za 1. místo v krajském kole soutěže v
kategorii nejlepší elektronická služba a
projekty Smart city. Předávání se letos
neuskutečnilo kvůli protikoronavirovým
opatřením na krajském úřadě, jak bývá
zvykem. Tentokrát předávali pořadatelé
středočeského krajského kola ocenění
vítězům jednotlivě. Proto se rožmitálský
ceremoniál odehrál v obřadní síni městského úřadu.
(red)

Z rožmitálských ulic
mizí autovraky
DÝŇOVÁNÍ. Děti z hvožďanské mateřské školy si v minulých dnech užily
kromě jiných aktivit také projektový den nazvaný Dýňování v Čechově
stodole. Více se o aktivitách školky dočtete uvnitř.
Foto: archiv MŠ

Město Rožmitál pod Třemšínem bojuje
stejně jako většina dalších měst s nedostatkem parkovacích míst a došla mu
proto trpělivost se situací kolem odstavených autovraků v ulicích. Po četných
prosbách, výzvách a urgencích je začalo
dle platné legislativy odstraňovat. (ah)

Uzávěrka prosincového
čísla bude v pátek
20. listopadu

PODZIMNÍ VÝLOVY. Říjen byl pro rybáře ve znamení výlovů. Také rožmitálská
organizace spustila výlovy svých chovných rybníků. „Ryba je opravdu pěkná
a bez větších ztrát. Putuje do komorových rybníků, kde přečká zimu a na jaře
bude vysazena do sportovních revírů pro rybáře k hezkému rybářskému vyžití.
Výlovů se už tradičně účastní také zkušení mladí rybaříci z naší místní organizace. Jsem rád, že kluky rybařina baví a zapojují se v činnosti,“ uvedl rybář
ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem Aleš Haluska.
Foto: Aleš Haluska
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Pasování dětí na čtenáře ČVUT vytvoří záměr nového
využití bývalé sokolovny

České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum
energeticky efektivních budov spolupracuje s Městem Rožmitál pod Třemšínem na vytvoření záměru nového využití bývalé rožmitálské sokolovny. Cílem je využít jejího potenciálu
k plnění komunitní funkce a najít takové řešení, které bude
průsečíkem potřeb občanů, možností města i samotného objektu. V říjnu proto pracovníci ČVUT navštívili město, aby
zmapovali aktivity, potřeby a nároky na prostory ve městě.
Prohlédli si rožmitálská sportoviště, základní školu, Rodinné
centrum Třemšínek, Podbrdské muzeum, infocentrum s knihovnou i další instituce a v neposlední řadě také společenské
centrum, kde se posléze uskutečnily dvě besedy se zástupci
spolků a organizací, které se starají o kulturu, sport a smysluplné využití volného času v Rožmitále pod Třemšínem. Pracovníci ČVUT tak zahájili získávání relevantních informací na
vypracování záměru využití rožmitálské sokolovny. Dalším
krokem je vytvoření ankety pro občany, kteří mohou přispět
svým názorem. Najdete ji také uvnitř tohoto vydání.
Věříme, že se většina obyvatel města ankety zúčastní a konečně se najde cílové řešení, jak dříve nepostradatelnou sokolovnu využít ku prospěchu rožmitálských občanů.
(fž)

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových připravilo 24. září se Základní školou J. J. Ryby
Pasování dětí na čtenáře. Akce se zúčastnilo 45 žáků. Tradičně se koná pasování prvňáčků ke konci školního roku, tentokrát museli malí čtenáři kvůli epidemii Covid-19 na pasování
počkat až do druhé třídy. Navíc se pasování konalo netradičně ve školní knihovně a bohužel bez možnosti účasti rodičů.
Ale i tak se vše podařilo, děti předvedly svá vystoupení a byly
odměněny mimo jiné průkazkou čtenáře s registrací na jeden
rok zdarma.
Bc. Hana Převrátilová

Žáci navštívili hornické
muzeum i Čechovu stodolu

Konec září a začátek října využili všichni žáci rožmitálské speciální školy k návštěvě Hornického muzea Příbram, kde byl
připraven čtyřhodinový projekt s návštěvou podzemí a jízdou
hornickým vláčkem. Část dětí, které chodí do školní družiny speciální školy, zavítala na návštěvu do oblíbené Čechovy
stodoly v Bukové u Příbrami. Obě akce se za již zvýšených
hygienických opatření velmi vydařily, ale bohužel byly asi
na nějakou chvíli poslední. Jsme rádi, že nám alespoň bylo
umožněno pokračovat v docházce do školy, kde si projektové
dny připravujeme i sami a doplňujeme pravidelně běžné vyučovací hodiny.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Obnova Pacholeckého rybníka

Práce na obnově Pacholeckého rybníka ve Hvožďanech jsou
sice v plném proudu, ale kvůli klimatickým podmínkám v
letním období a bohatým srážkám i na podzim bude stavba
dokončena až na jaře 2021. Na snímku je příprava základové
spáry k vybudování požeráku u paty hráze rybníka. Obnova
rybníka je finančně podpořena z Ministerstva zemědělství a
zároveň ze Středočeského kraje.
Markéta Balková
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Rožmitál pod Třemšínem
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nacházíme se z hlediska zdravotního v
nejsložitější době od II. sv. války. Jsme
ve válce s neviditelným nepřítelem, který je velmi nebezpečný, zákeřný. Moc
vás všechny prosím, dodržujte stanovená opatření, nepodlehněte řečem těch,
kteří nebezpečí velmi zlehčují, byť jsou
mezi nimi i věhlasné, titulované kapacity. Dokonale rozumí své profesi, o vyvstalém nepříteli neví vůbec nic. Bohužel
je mnoho lidí, kteří se „rádoby demokraticky“ rozhodli nerespektovat vyhlášená
opatření. Takovým se „na hony“ vyhněte.
Škoda, že vláda byla tak měkoučká a (podobně jako v jiných zemích) nezakázala
desetitisícové výjezdy lidí do zahraničí a
neméně početné příjezdy turistů. Asi by
bylo nespočet demonstrací za ochranu
demokracie a dodržení lidských práv,
ale neměli bychom mnohatisícové denní
nárůsty počtu pozitivních občanů. Zatím naše kvalitní zdravotnictví úspěšně
brání enormnímu zvyšování smrtnosti,
otázkou je, jak dlouho to vydrží. Buďme
k sobě ohleduplní a maximálně se držte doma, vycházejte jen v nejnutnějších
případech. Byla omezena školní výuka,
od 20. října je zavřena mateřská školka. Málokdo věděl, že děti, které jsou
nejméně covidem ohroženy, mohou být
významným přenašečem nákazy. Mějte i
pohyb svých dětí pod kontrolou.
Rada města, podobně jako při první vlně, schválila do odvolání zrušení
platby za rozvoz obědů a za dopravu
nákupů apod. pro seniory, uživatele pečovatelské služby. Žádám seniory, kteří
nevyužívají služeb našich pečovatelek,
aby se přihlásili a chránili své zdraví.
V tomto roce jsme mimo jiné přišli o
Festival dechových orchestrů a mažoretek Základních uměleckých škol, o
příjezd české královny Johany do Rožmitálu, oželeli jsme i Myslivecko-rybářskou slavnost. Jsem moc rád, že nám
vyšla (velice zdařile), oslava 790 let založení města, 140. výročí SDH a 20 let
působení dechového orchestru (původně Venkovanka) pod názvem, ve kterém

Schůzku s notářkou
lze dohodnout předem
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 4. a 18. listopadu vždy od 13 hodin. Na schůzce je
možné se předem domluvit telefonicky
na čísle 318 620 005 nebo 774 419 790.
Plánované úřední hodiny se budou řídit
aktuálními nařízeními proti šíření nákazy koronavirem.
(red)

nese jméno našeho města – Rožmitálská Venkovanka. Stihli jsme důstojně
oslavit 121. výročí železnice Březnice
– Rožmitál, propojené s oslavou 10. výročí otevření Podbrdského muzea. Z
plánovaného rozsahu Festivalu Jakuba
Jana Ryby se uskutečnil pouze koncert
v Podbrdském muzeu, koncert v kostele Povýšení sv. Kříže už nám pandemie
zhatila.
V první polovině října se u nás uskutečnily dvoje volby. Do vedení Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu
ČR. Krajských voleb se v Rožmitále zúčastnilo 39,74 % oprávněných voličů (z
3 503 to bylo 1 390). Celorepublikově
proběhly krajské volby pod heslem „Sláva vítězům, moc poraženým“. Mnoho
lidí nechápe, jek je to možné, jak vznikají povolební koalice. Bohužel je to tak,
i když se to zdá nelogické. Těžko si představit, že vítěz maratonského běhu (třeba na OH) stojí při vyhlašování vítězů se
třetím mimo bednu a na 1. místě stojí
druhý, čtvrtý a pátý v pořadí. V politice
je to možné. Dnes už víme, jaká koalice
bude ve Středočeském kraji vládnout.
Blahopřejeme nové hejtmance paní
Peckové a přejeme jí mnoho úspěchů
v náročné funkci. Já osobně věřím, že
jako zkušená starostka města Mnichovice hodně věcí ve vedení kraje změní –
především dotační politiku, kde končící
vedení nesmyslně odmítalo podporovat
pilíře venkova – obce od 3 do 10 tisíc
obyvatel. Nová krajská koalice má nad
opozičním hnutí ANO značnou převahu,
otázkou je, jak pracovitá a pevná bude v
průběhu volebního období.
Samostatnou otázkou jsou volby do
Senátu. Rozhodujícího druhého kola se
u nás zúčastnilo 10,37 % oprávněných
voličů (z 3 500 to bylo 362!). Co druhé
kolo stojí peněz, co zabitých hodin pro
lidi v komisích… Blahopřejeme starostovi Petrovic panu Štěpánkovi k vítězství
nad dosavadním senátorem, exstarostou Sedlčan, panem Burianem. Osobně
nepředpokládám, že by se pro Rožmitál
cokoli změnilo.

Provoz moštárny
v Rožmitále p. Tř.
Provoz v měsíci listopadu 2020
sobota 14. a 21. 11. od 8:00 do 9:00
Bližší informace
na telefonních číslech
606 585 610, 737 225 923
www.zahradkari.cz

Závěrem velice pozitivní informace, především vztažmo k životnímu prostředí v
Rožmitále. Firma GasNet nás informuje o
spotřebě zemního plynu v roce 2019. Máme
tři
velkoodběratele,
44 maloodběratelů a 284 domácností. Celkem bylo odebráno 16 040 110
kWh zemního plynu. Využitím tohoto
množství energie ze spalování zemního
plynu bylo do ovzduší vypuštěno méně
škodlivých látek a došlo k ozdravení
ovzduší o 3 176 tun CO2, o 35 tun prachových částic a o 9 tun oxidu dusíku
– v porovnání se spalováním hnědého
uhlí. Stejné množství energie získané
spotřebou el. energie by Zemi zatížilo
6x vyšším objemem CO2 v porovnání
se zemním plynem. Firma i my děkujeme všem, kteří využívají zemní plyn
a tím významně šetří životní prostředí.
My jsme nastolili politiku nejšetrnější
k životnímu prostředí na Rožmitálsku
– vytápění obydlí tepelnými čerpadly.
Po zvýšení příspěvku za zprovoznění
tepelného čerpadla na 40 tis. Kč se doklady pro poskytnutí dotace jen hrnou.
Dle informací má Středočeský kraj ještě hodně finančních zdrojů na vybavení
nemovitostí plynovým vytápěním nebo
tepelným čerpadlem. Neváhejte, poraďte se s odborníky a požádejte si o tučný
finanční příspěvek. Značně tím snížíme
i tonáž směsného komunálního odpadu.
Za sběr a odvoz všech námi vytvořených
odpadů zatím platíme 3,437 mil. Kč, ale
město vynakládá 5,481 mil. Kč za jejich
likvidaci, což reprezentuje dotování každého z nás 468 Kč/rok. A to se budou
poplatky za uložení odpadu od příštího
roku zvyšovat.
Posledním rozhodnutím rady města
bylo schválení dalšího příspěvku ve výši
40 000 Kč na pořízení a zprovoznění
domácí čističky odpadních vod. Tento
příspěvek je možné poskytnout obyvatelům osad Pňovice, Skuhrov, Nesvačily,
Strýčkovy, Hutě p. Tř. a Zalány.
Vážení spoluobčané, držte se, opatrujte se!
Ing. Josef Vondrášek

Rožmitálské kino
v listopadu nepromítá
Kino Rožmitál pod Třemšínem zrušilo
od 12. října v souladu s nařízením vlády
promítání. Vzhledem k vývoji epidemie
Covid-19 byl zrušen také listopadový
program. Ani filmoví distributoři zatím
netuší, kdy nasadí očekávané premiéry.
Věříme, že se co nejdříve znovu s našimi diváky v rožmitálském kině setkáme.
Děkujeme za pochopení.
(fž)

4

Třemšínské listy - listopad 2020

V krajských volbách zvítězili
Starostové a nezávislí

Novým senátorem za obvod
Příbram se stal Petr Štěpánek

V Rožmitále vyhrálo ANO 2011

Druhé kolo voleb provázela nízká účast

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konaly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Kandidáty do pětašedesátičlenného
zastupitelstva přišlo vybírat ve středních Čechách 40,66 %
oprávněných voličů. Ve volbách zvítězili Starostové a nezávislí, kteří získali 18 mandátů. Druhá byla ODS s 16 mandáty, hnutí ANO 2011 získalo 15 křesel, Česká pirátská strana
má 12 mandátů a Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení získali čtyři
mandáty.
V jedenácti okrscích spadajících pod Rožmitál pod Třemšínem přišlo k urnám celkem 39,74 % oprávněných voličů.
Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011, za ním skončili Starostové a nezávislí, na třetím místě byla KSČM, na čtvrtém Česká
pirátská strana a na dalším ODS. Kompletní volební výsledky
najdete na www.volby.cz.
(fž)

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konalo první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR a ve dnech 9. a 10. října 2020 se konalo
druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Pro obvod 18 –
Příbram mohli voliči v prvním kole vybírat z osmi kandidátů.
O jejich hlasy se utkali MUDr. Stanislav Holobrada, PhDr. Jiřina Rosáková, Mgr. Simona Luftová, Mgr. Jindřich Havelka,
DiS, dále Bc. Jiří Novotný, Petr Štěpánek, Mgr. Václav Švenda
a svůj mandát obhajoval Ing. Jiří Burian.
V prvním kole zvítězil Petr Štěpánek (STAN), který získal v
celém obvodu 18 - Příbram 21,98 % hlasů, druhý byl Ing. Jiří
Burian (ODS), který získal 16,19 % hlasů, a tito dva kandidáti
postoupili do druhého kola. Za nimi se v prvním kole umístili
MUDr. Stanislav Holobrada (ČSSD - 16,13 %), Mgr. Simona
Luftová (Piráti - 15,41 %), Mgr. Václav Švenda (TOP09 - 11,79
%), Mgr. Jindřich Havelka, DiS, (KSČM - 7,60 %), Bc. Jiří
Novotný (SPD - 6,31 %) a PhDr. Jiřina Rosáková (Zelení+Sen
21 - 4,55 %)
Druhé kolo rozhodlo o novém senátorovi, kterým se stal Petr
Štěpánek. Ve volebním obvodu 18 – Příbram získal 70,18 %
hlasů. Jeho soupeř Ing. Jiří Burian dostal od voličů 29,81 %
hlasů.
Volební účast v prvním kole byla 38,63 % a ve druhém kole
13,69 %.
Kompletní volební výsledky najdete na www.volby.cz. Následující tabulka ukazuje, jak volili do Senátu lidé v jedenácti
okrscích spadajících pod Rožmitál pod Třemšínem.
(fž)
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Mikulášská nadílka letos
na nádvoří muzea nebude

Přátelé pekla oznamují
rožmitálským hříšníkům,
že letos nikoho do království pekelného neodnesou
a mikulášská nadílka se
na nádvoří Podbrdského
muzea tentokrát konat nebude. Ale rádi by, jak se již stalo tradicí, pomohli někomu
potřebnému. Kdyby se chtěl někdo připojit ke sbírce pro Veroniku Čapkovou na elektrickou plošinu ke schodišti, může nás
kontaktovat na telefonním čísle 777 318 781. Budeme velice
rádi, že v této těžké době můžeme pomoci naší kamarádce.
Všem předem děkujeme a přejeme co nejklidnější Vánoce a
aby se v příštím roce 2021 zase žilo dobře.
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Platné hlasy
ve 2. kole
X
X

51

3,94 %

X

X

Luftová Simona Mgr.

203

15,69 %

X

X

Havelka Jindřich Mgr. DiS.

217

16,78 %

X

X

81

6,26 %

X

X

Štěpánek Petr

168

12,99 %

248

68,69 %

Švenda Václav Mgr.

154

11,91 %

X

X

Burian Jiří Ing.

142

10,98 %

113

31,30 %

Skauti se vypravili do Krušných hor

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

První říjnový víkend, v časech o něco příznivějších, se skautští
Vlci a jedna Žabka vypravili do Krušných hor. Víkend to byl
na zážitky bohatý – noční „neklidná“ tramvaj z Mostu do Litvínova, prohlídka útrob přehrady Fláje, putování liduprázdnou krajinou podél státní hranice, ponuré nádraží „na konci
světa“ na Moldavě v Krušných horách… Těšíme se, až bude
situace zase lepší a budeme moci vyrazit ven za dalšími zážitky.
Ondřej Stehlík – Smíšek
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem
2. 10. – 29. 11. V galerii Podbrdského
muzea byla až do 29. listopadu prodloužena výstava „Hlavy“ blatenského malíře Josefa Synka a píseckého
architekta Vlastimila Tesky. Přijďte
se podívat na nejrůznější ztvárnění
obličejů známých i neznámých osobností. Najdete mezi nimi i tři umělecká
vyobrazení Jakuba Jana Ryby. Otevřeno bude podle aktuální situace od
úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do
16 hodin. Vstupné je dobrovolné.
26. 11. Rožmitálská knihovna zve od
18:00 na cestopisnou besedu Americký sen – Cesta za mé vlastní hranice.
Beseda nabídne unikátní pohled na
obrovskou třítýdenní cestu kluka s
handicapem po západním pobřeží USA.
I zde platí, že se beseda uskuteční pouze v případě, že to protikoronavirová
opatření dovolí.
28. 11. V Rožmitále pod Třemšínem se
uskuteční tradiční Vánoční jarmark
lidových řemesel a Zahájení adventu. Na nádvoří a ve Stodole Podbrdského muzea a na náměstí budou návštěvníci moci od 10 do 16 hodin nakupovat
výrobky řemeslníků, pekařů, cukrářek,
obdivovat ukázky zdobení perníčků i
kování cvočků ve Stodole. V 11 hodin
se uskuteční Slavnostní odhalení
svatojakubského kamene v parku
u pošty. V 18 hodin se na náměstí za
zvuku koled rozsvítí vánoční strom.
Přijďte si i letos vychutnat vánoční atmosféru v Rožmitále. Program se bude
řídit podle aktuálních opatření proti
šíření nákazy koronavirem.

vánoční písně staré Evropy i české a
moravské vánoční koledy. Vstupenky
bude možné si rezervovat na pokladně
Podbrdského muzea, na tel. 311 249
262 nebo na e-mailu pm@Podbrdskemuzeum.cz. Zde také získáte aktuální
informace o konání koncertu. Vstupné
je 150,- Kč.

V Městském kulturním středisku v
Rožmitále pod Třemšínem a v prodejně Drogerie paní Blanky Pazderníkové na náměstí jsou v předprodeji vstupenky na Vánoční koncert
houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který je plánován na 23. prosince ve společenském centru.
8. - 11. 12. V malém sále Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem
se uskuteční tradiční charitativní
bazar Kramárna. Bude otevřen od
úterý 8. prosince do pátku 11. prosince
vždy od 10 do 18 hodin a v pátek do
12 hodin. Zakoupením použitých věcí
přispějete na podporu potřebných po
celém světě prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Máte i vy staré, ale
zachovalé dekorace, nádobí, hračky,
šperky či knihy, kterých se chcete zbavit? Přineste je předem do Podbrdského
muzea či přímo do Kramárny.
10. 12. V Galerii Podbrdského muzea se od 18:00 uskuteční, pokud to
aktuální situace dovolí, koncert „O
Vánocích zpívám“ souborů Chairé
a Codex Temporis. Zazní adventní a

23. 12. V Městském kulturním středisku Rožmitál pod Třemšínem a v
Drogerii paní Blanky Pazderníkové jsou
v předprodeji k dostání vstupenky na
tradiční Vánoční koncert Jaroslava
Svěceného. Letos houslového virtuosa
doprovodí skvělá harfenistka Barbora
Plachá. Koncert začne v 18:00. Vstupné
je 250 korun.

Hvožďany
29. 11. Na návsi ve Hvožďanech bude
rozsvícen v 17:00 vánoční strom a
betlém.

Hudčice
28. 11. V Hudčicích se uskuteční
od 17:00 zahájení adventu, kde se
budou moci lidé naladit na vánoční
čas, zahřát se svařákem nebo čajem a
zaposlouchat se do vánočních písniček.
Konání akce závisí na vládních opatřeních proti šíření nákazy koronavirem.

Vševily
29. 11. Ve Vševilech se uskuteční od
18:00 rozsvícení vánočního stromečku a zahájení adventu. Program bude
přizpůsoben s ohledem na současnou
situaci.

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.

TJ Spartak Rožmitál p. Tř., oddíl
kopané, hledá trenéry mládeže
TJ Spartak Rožmitál, oddíl kopané pracuje dlouhodobě s mládeží. Začíná se většinou náborem v prvním ročníku základní
školy, zejména v případě odkladu není však vyloučeno ani
zařazení dítěte mladšího. Postupně děti přechází do mladší
přípravky, starší přípravky, mladších a starších žáků a svoji
mládežnickou kariéru mohou v našem klubu završit v družstvu dorostu.
Všichni, kdo mají zájem se i nadále aktivně věnovat kopané, mají možnost v naší TJ, která má v soutěži dvě družstva
dospělých. V současnosti bohužel máme problém se zabezpečením trenérů mládeže, nyní konkrétně k dětem z mladší přípravky. Rádi přijmeme zájemce o trénování, v případě potřeby
v budoucnu zajistíme i vyškolení. Domnívám se, že máme k
trénování velmi dobré podmínky materiální, trenéři mládeže
v našem klubu mají odměnu na základě dohody o provedení
práce podle počtu odpracovaných hodin. V případě zájmu se
ozvěte přímo mně nebo sekretáři oddílu, panu Zdeňku Vlasákovi.
Mgr. Pavel Bártl, předseda TJ

Opravy herních prvků v Rožmitále

Dny plné sluníčka, ve kterých děti hojně využívaly herní
prvky v rožmitálském sportovně-rekreačním areálu, jsou
ty tam. Hned po ukončení sezony proto začali pracovníci technických služeb s opravami skluzavek, houpaček a
dalších atrakcí, aby byly pro děti bezpečné i v další sezoně.
Foto: František Žán
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Výročí 555 let od cesty Z Čech až
na konec světa připomene kámen
Podzimní změny plánů
v Podbrdském muzeu
Milí návštěvníci, z důvodů měnících
se opatření vlády nemáme v současné
době možnost plánovat výstavy a akce
v Podbrdském muzeu obvyklým způsobem. Stále pracujeme na tom, abychom
v první řadě neohrozili vaše ani svoje
zdraví, ale zároveň nabídli program, na
který jste v tomto ročním období zvyklí,
pestrý a zajímavý. Neobejde se to ale letos bez některých změn.
Vánoční jarmark lidových řemesel
a Zahájení adventu
Pracujeme na tom, aby se v sobotu 28.
listopadu tradiční adventní jarmark
uskutečnil. Už teď ale víme, že pro jarmark nevyužijeme oblíbené prostory velkého sálu Společenského centra. Pokusíme se tedy přesunout některé stánky
na náměstí přímo ke stromečku. Doufejme, že i počasí nám pomůže a dotvoří
tu pravou adventní atmosféru.
Jarmark bude probíhat na nádvoří
a ve Stodole Podbrdského muzea a na
náměstí v sobotu 28. listopadu od 10
do 16 hodin. V 11 hodin proběhne slavnostní odhalení svatojakubského kamene v parku u pošty, v 18 hodin se na
náměstí rozsvítí za zvuku koled vánoční
strom.
Výstavy v Galerii
Podbrdského muzea
Na letošní advent jsme se moc těšili v
souvislosti s výstavou oblíbeného rožmitálského výtvarníka, pana Miroslava
Háska (1934-2017). Vzhledem k nepředvídatelné situaci jsme se ale rozhodli, že
ji přesuneme na některý z následujících
roků. Moc by nás totiž mrzelo, kdybychom výstavu museli po pár dnech opět
zavřít a nemohli bychom si ji s vámi vychutnat.
Místo toho se nám podařilo dojednat
prodloužení výstavy „Hlavy“ pánů Josefa Synka a Vlastimila Tesky do 29. listopadu. Plánovaná a už jednou odložená výstava Zrcadlení ZUŠ J. J. Ryby se
uskuteční v prosinci tohoto roku, pokud
to bude možné.
Tradiční Kramárna
a koncert Chairé
Dny bez návštěvníků trávíme v Podbrdském muzeu například stěhováním
našeho skladu, ale také plánováním
dalších akcí. Ať už se jedná o tradiční
charitativní bazar Kramárnu, která se
uskuteční na začátku prosince, nebo
koncert „O Vánocích zpívám“ skupiny
Chairé a sboru Codex Temporis, plánovaný na 10. prosince. Doufejme, že tentokrát přípravy nebudou marné. (pm)

„Léta 1465 dne po sv. Kateřině (26. listopadu) nastoupil cestu pan Lev, maje
průvodní listy od císaře Fridricha III. a
sestry svojí, královny Johanky, roz. z
Rožmitála.“ Tak začíná slavné putování,
které popsal Václav Šašek z Bířkova ve
svém deníku. Mírové poselství, jež bylo
zároveň dobrodružnou výpravou, na
které si vysloužil rytířské ostruhy, trvalo
téměř dva roky.
Družina pana Lva z Rožmitálu dorazila až do proslulého poutního místa,
Santiaga de Compostela v Portugalsku.
Jen kousek od něj to pak bylo na Finisterre - Konec světa. Za ním už se prostíralo pouze širé, tehdy neznámé moře.
Od slavné výpravy uplyne letos přesně
555 let. Stejně jako tehdy, i dnes se vydávají mnozí poutníci na cesty ke svaté-

mu Jakubu do Santiaga. Putují po nich
pěšky či na kole, někteří ujdou jen část,
jiní dorazí až na konec. Svatojakubské
poutní stezky křižují celou Evropu.
Rožmitálem prochází takzvaná Všerubská trasa, která vede přes Třemšín,
Nepomuk, Klatovy a dále do Německa. Z
iniciativy spolku Ultreia z. s. byl v parku
u pošty v Rožmitále pod Třemšínem instalován svatojakubský kámen. Na něm
si může každý poutník přečíst, kolik kilometrů mu do Santiaga de Compostela
zbývá, a vzpomenout na slavného Lva z
Rožmitálu.
Slavnostní odhalení svatojakubského
kamene se uskuteční při vánočním jarmarku 28. listopadu v 11 hodin v parku
u pošty. Přijďte se i vy podívat, jak daleko to máme na Konec světa!
(pm)

Rožmitálská socha má dvojnici v Sokolově
O negativním vlivu sociálních sítí by
se toho dalo napsat mnoho. Občas ale
v těchto sítích uvízne i něco pozitivního. V září nás na facebookové stránce
Vetřelci a volavky – normalizační sochy
zaujal povědomý snímek. Ředitel Muzea
Sokolov pan Michael Rund ho zveřejnil s
otázkou, zda někdo neví k zobrazenému
dílu něco bližšího.
Na fotografii byla bílá socha. Mužská
postava objímá kolem ramen těhotnou
ženu, jež za ruku drží batole, sotva stojící na nohou čelem k oběma rodičům.
Druhou rukou se děťátko přidržuje otcova lýtka. Postavy jsou semknuté v
jeden celek. Jejich spojené paže tvoří
pevný řetěz, který je drží pohromadě:
Rodina.
Nepřipadá vám také povědomá? Ano,
jedná se o sochu velmi podobnou té, která už několik desetiletí zdobí prostranství před zdravotnickým střediskem v
Rožmitále pod Třemšínem. Společně s
panem ředitelem Michaelem Rundem
se nám podařilo zjistit, jak se dvojnice
rožmitálské sochy dostala do Sokolova.
Paní sochařka Věra Merhautová vytvořila před samotnou sochou její menší
sádrový model. Ten později věnovala rodinné přítelkyni, dětské lékařce. Socha
zdobila čekárnu paní doktorky a stěhovala se s ní postupně až do Sokolova,
kde se nachází dnes. Zajímavé je, že postava malého chlapečka vždy lákala pozornost malých pacientů. Ne že by mu
někdo ubližoval, naopak, děti jeho hlavičku rády hladí. Proto musela být už
několikrát znovu natřena na bílo.
Přejeme vám, ať do čekáren lékařů v
této době nejlépe vůbec nemusíte. Ať i
vaše rodina je bezpečným místem, kde
vás někdo pevně obejme. Stejně jako na
soše Věry Merhautové.
(pm)

Socha v Rožmitále pod Třemšínem

Sádrový model sochy v Sokolově
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Rožmitálská šindelka cestovala
v září přes dvě stě kilometrů
Funkční replika stroje na výrobu řezaného a hoblovaného šindele, Gangloffovy šindelky, dělá dobré jméno Rožmitálu i stovky kilometrů daleko. V sobotu
19. září 2020 se tento stroj vyrobený v
loňském roce podle stoletých plánů vydal na cestu až na Vysočinu. Společnost
mu dělali nejen kurátor Podbrdského
muzea Rudolf Šimek, Jiří Blažek s Jiřím Havrlíkem, kteří ho obsluhovali, ale
také téměř stoletý funkční elektromotor
ROKO, jenž šindelku při práci poháněl.
Motor byl vyroben právě v budově, ve
které dnes sídlí Podbrdské muzeum.
V rámci Dne otevřených dveří v Muzeu starých strojů v Žamberku předváděli pracovníci Podbrdského muzea na
Gangloffově šindelce řezání, frézování a
hoblování šindele. Akce láká dvakrát do
roka několik tisíc návštěvníků. V budově bývalé textilky mohou obdivovat jedinečnou sbírku starých lokomotiv, motorů, parních strojů i dalších historických
zařízení, jež jsou často dodnes funkční.
Rožmitálská šindelka hosty velmi zajímala a práce šla rychle od ruky, takže
brzy bylo všechno dřevo nařezáno na
šindele, poskládáno do úhledné hranič-

Výstava Zrcadlení bude
možná v prosinci
Výstava Zrcadlení výtvarného oboru ZUŠ
Jakuba Jana Ryby se v naplánovaném
listopadovém termínu v Podbrdském
muzeu neuskuteční. Pokud to aktuální
situace dovolí, bude se výstava konat v
prosinci letošního roku. O změnách vás
budeme informovat. Omlouváme se a
děkujeme za pochopení.
(pm)
ky. Tím zbyl čas i na vyprávění o vynálezu a jeho autorovi, rožmitálském lesmistru a vynálezci Karlu Gangloffovi. O
ukázky řezání šindele je zájem i v jiných
muzeích, a tak doufáme, že tento výlet
šindelky nebyl poslední.
Právě z žamberského muzea jsme si
před rokem zapůjčili šlapací soustruh a
vrtačku z konce 19. století pro doplnění
výstavy o Karlu Gangloffovi v Podbrdském muzeu. Za zapůjčení děkujeme
a vás všechny, kteří budete mít někdy
cestu kolem, zveme do jedinečného Muzea starých strojů v Žamberku!
(pm)

JARMARK
LIDOVÝCH
ŘEMESEL

Kramárna

Charitativní bazar
Malý sál Společenského centra
Rožmitál pod Třemšínem
úterý 8. 12. – pátek 11. 12. 2020
denně 10 – 18 hodin,
pátek 10 – 12 hodin
Přijímáme staré, zachovalé nádobí, hračky, knihy, šperky, dekorace,
společenské hry a další předměty
kromě oblečení! Přineste je předem
do Podbrdského muzea nebo přímo
do Kramárny! Na oplátku si můžete
za symbolickou cenu vybrat něco,
co by se hodilo vám! Výtěžek bazaru
bude věnován na pomoc prostřednictvím organizace Člověk v tísni.

Kulaté životní jubileum
Paní rožmitálské

28. listopadu 2020
od 10 do 16 hodin
Stodola a nádvoří Podbrdského
muzea, náměstí v Rožmitále p. Tř.
m Přijďte si vychutnat
předvánoční atmosféru.
q

m V 11:00 proběhne slavnostní
odhalení svatojakubského kamene
v parku u pošty.
q

m V 18:00 se rozsvítí vánoční
strom na náměstí.
q

Srdečně blahopřejeme k 60. narozeninám paní Heleně Hochmutové ze Starého Rožmitálu, která v roce 2014 obdržela Řád královny Johanky. Zejména
díky této Paní rožmitálské si můžeme
vychutnávat vydařené koncerty pěveckého sboru Třemšínská kvítka, u jehož
založení stála a dlouhodobě tam působila. Paní Helena rovněž 20 let vykonávala
katechetickou činnost v Základní škole
J. J. Ryby, čímž pozitivně ovlivnila hodnotovou základnu řady dětí. Děkujeme
a přejeme mnoho stěstí
a zdraví do dalˇ
ších let!
(pm)

Stolní kalendář na rok 2021 pro trvale hlášené obyvatele zdarma
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 do 30. listopadu 2020.
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Blahopřání

Vzpomínky
Čas ubíhá, ale láska a vzpomínky žijí
dál. Dne 6. listopadu 2020 uplyne již 23
let, co nás opustil náš tatínek a dědeček, pan Josef Bouše z Rožmitálu p. Tř.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 14. listopadu 2020 uplyne 15 let od
chvíle, kdy zemřel manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Karel Podlena
z Rožmitálu pod Třemšínem. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

rrrr

rrrr

Těžké je bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v našich srdcích Tě budeme
věčně mít. Dne 12. listopadu 2020 uplyne dvacet smutných let, co nás náhle
opustil náš milovaný tatínek, dědeček a
pradědeček, pan Emanuel Leitermann
z Rožmitálu p. Tř. Za vzpomínku děkuje
dcera Miloslava s rodinou.

Dne 23. listopadu uplyne
již pět let od doby, kdy nás
navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček Josef
Pekárek ze Vševil. Klid jeho
duši přeje a tichou vzpomínkou je stále s ním jeho rodina.

rrrr

Slunce za lesy zašlo a soumrak padl
do polí. Ty tichým spánkem spíš a nic
už Tě nebolí. Dne 26. listopadu 2020
uplyne 19 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav Šrámek z Hutí pod
Třemšínem. S láskou vzpomínají děti s
rodinami.

Dne 16. listopadu 2020 uplyne 12 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš
tatínek, dědeček a pradědeček, pan
František Procházka ze Starého Rožmitálu. S láskou stále vzpomínají dcery
s rodinami.
rrrr
Odešla jsi, jak si osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 31. října 2020 uplynuly tři roky od
úmrtí Bc. Pavlíny Maškové, DiS. z Bezděkova p. Tř. Se slzami v očích a velkou
bolestí v srdci neustále vzpomínají manžel, děti a ostatní příbuzní. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
rrrr
Tichou vzpomínku chceme Ti dát, aby
každý vzpomněl, kdo Tě měl rád. Dne
17. listopadu 2020 uplyne 20 smutných
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček, pan František
Svatoň z Hutí pod Třemšínem. Stále
vzpomíná dcera Stanislava s rodinou a
syn Bohumil s rodinou.

rrrr

rrrr
Dne 19. listopadu uplynou
již tři roky od nečekaného odchodu paní Vlasty
Jančarové z Vranovického
dvora. Říká se, že život zemřelých je uložen v paměti
žijících. A nám krásné vzpomínky na
Tebe, Vlastino, stále zůstávají. Nezapomínají František s Janou, Jaroslav s
Maruškou, Iva s rodinou, Anuška s rodinou, sousedé a přátelé.
rrrr
Dne 20. října uplynulo dvacet let, co nás
opustil pan František Trčka (kastelán).
Děkujeme všem, kdo vzpomněli s námi.
Vzpomínají děti s rodinami.

Malí rybaříci teď mohou plnit úkoly doma

Dne 21. listopadu 2020
oslaví manželé
Jaroslav a Alice Vošahlíkovi
50 let společného života zlatou svatbu.
Do dalších společných let přejí
ˇ
hodně stěstí,
zdraví a spokojenosti
dcery Renata a Irena s rodinami.

Řekli si své
„ano“
25. září 2020
Rožmitál pod Třemšínem
obřadní síň MÚ
Martin Šeda, Rožmitál p. Tř.
a Alena Černovská, Rožmitál p. Tř.
10. října 2020
Starý Rožmitál
kostel Povýšení sv. Kříže
Luboš Žáček, Vranovice
a Klára Pislcajková, Sedlice
10. října 2020
u Sobenského rybníka
Ondřej Fischer, Dolní Břežany
a Denisa Pospíšilová, Jíloviště

Poděkování
Ráda bych poděkovala Městu Rožmitál
pod Třemšínem a rožmitálské knihovně
za tak krásná slova uznání a ocenění
mé třicetileté práce ve voltušské knihovně. Za milou návštěvu děkuji knihovnicím Evě Palivcové a Haně Převrátilové a
členům osadního výboru Rudolfu Marešovi a Evě Štěpánové. Velmi si toho vážím. Růžena Tesková, knihovnice Voltuš

Knihovna Voltuš
Díky startovacím balíčkům od Středočeského územního svazu mohou teď
malí rybáři v těžké době covidu plnit rybářské úkoly doma. Rybářský kroužek
Rožmitál pod Třemšínem velmi děkuje

za dárky. Je to pěkný výukový materiál
pro začínající i pokročilé rybaříky. Rybářský kroužek Rožmitál tak může pokračovat dále s učením přímo z domova. Jaroslava Nassová, vedoucí kroužku

bude otevřena

30. listopadu 2020
od 13:30 do 15:00
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus
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Poslední rozloučení
Zemřel Ing. František Čejka
Dne 25. září 2020 zemřel ve věku 71 let Ing.
František Čejka, který působil v letech 1990
až 1998 ve funkci místostarosty města Rožmitál pod Třemšínem a mnoho let zastával
funkci zastupitele města. Vždy se zajímal o
veřejné dění v Rožmitále pod Třemšínem, přispíval svými podněty a snažil se především o
ochranu životního prostředí na Rožmitálsku i
v jeho okolí, například při delorové havárii v rožmitálské obalovně. Významně se podílel na založení Sdružení obcí, měst
a právnických osob Čechy nad zlato v jehož řadách úspěšně
a s plným nasazením bránil tuzemským i zahraničním zlatokopům v zahájení těžby zlata z Petráškovy hory i na jiných
místech v České republice. I v letech, kdy už nepracoval v
zastupitelstvu města, se stále zajímal o dění v Rožmitále pod
Třemšínem. Miloval tenis, cyklistiku, letní i zimní toulky po
Brdech. Ty vehementně bránil před radarem i před úmysly,
které by ohrozily to nejcennější – brdské vodní zdroje.

Zemřel pan Jiří Plachý
Dne 7. října 2020 zemřel ve věku 87 let pan Jiří Plachý, který
byl od roku 1971 do začátku roku 1980 předsedou národního
výboru v Rožmitále. Za jeho působení v čele města vznikla
v Rožmitále řada důležitých staveb. Mimo jiné byl postaven
kulturní dům ve Starém Rožmitále, rožmitálské zdravotnické
středisko, bylo zrekonstruováno autobusové nádraží, vznikla
sauna, budovalo se sídliště, rekonstruoval se zámek, v jehož
blízkosti vznikla zámecká vinárna. Byl také postaven obchodní dům Třemšín. Jiří Plachý se o město a o veřejné dění nepřestal zajímat ani po odchodu z funkce a ani v důchodu.
Mnoho let byl s přestávkami starostou sboru dobrovolných
hasičů ve Starém Rožmitále a předsedou osadního výboru.
Aktivní byl i u starorožmitálských házenkářů. Ještě 5. září
2020 přebíral ve sportovním a oddechovém areálu ve Starém
Rožmitále ocenění za přínos národní házené ve Starém Rožmitále při oslavách 90 let národní házené v obci. V roce 2011
vydal tehdejší Kulturní klub města Rožmitála pod Třemšínem
knihu Být užitečný lidem s dobovými snímky a vzpomínkami
Jiřího Plachého na sedmdesátá léta v Rožmitále pod Třemšínem. Byla to oslava jeho práce pro občany města.
Děkujeme oběma vedoucím představitelům našeho Rožmitála
za léta poctivé práce pro rozvoj regionu, pro blaho občanů
města. Čest jejich památce!
Ing. Josef Vondrášek, starosta

Technické služby mají ve svém
areálu nový asfaltový povrch

Město Rožmitál pod Třemšínem nadále modernizuje i své
provozy, a tak se dočkalo nového povrchu také středisko
Technických služeb.
Foto: Aleš Haluska
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Umíte si představit Rožmitál
bez zámecké věže?
Když sjíždím od Příbrami z kopce do Rožmitálu pod Třemšínem, první co zahlédnu, je dominanta bílé renesanční zámecké věže, která sic v dolíčku, přesto vévodí pod ní nesměle
se rýsujícímu městu ohraničenému konturami okolních brdských hřebenů.
Ano, každá krajinná či městská dominanta má své kouzlo
prvotního vjemu, na které vás upozorní vaše oko. Vjemu, který vás pohladí, vjemu, který vás upozorní, že nic lepšího a nic
hezčího zde nemohlo stát. Umíte si představit Prahu bez panoramatu Hradčan, Český Krumlov bez dominanty zámeckého komplexu, Berounku bez Křivoklátu, Sázavu bez Českého
Štemberku, soutok Labe s Vltavou bez mělnického zámku či
Mikulov s holým kopcem? Takto se mohu procházet českou
krajinou a nacházet jednu dominantu za druhou – přírodní,
krajinnou či městskou.
Z většiny jí vévodí české hrady a zámky, někdy i zříceniny,
jejichž hustota v naší zemi nemá obdoby v evropském, potažmo světovém měřítku.
Naše hrady a zámky, vystavěné napříč našimi dějinami,
svojí historií, architekturou, slohy a uměleckými sbírkami,
jsou naším českým mořem, za kterým jezdí tisíce nejen tuzemských, ale i zahraničních turistů. Važme si jejich zájmu,
hýčkejme je, rozmazlujme je, vždyť máme co ukázat, čím se
pochlubit ku prospěchu všech: měst, regionů, mikroregionů,
místních obyvatel a jejího řemeslného, tvůrčího, obchodního
a koneckonců i podnikatelského potenciálu.
Tak je tomu i v Rožmitále pod Třemšínem. Bez zámku, i
když chátrajícího, ale s neoddiskutovatelným géniem loci, a
bez dominanty jeho hranolové věže by město bylo jen poloviční. Jen si to zkuste představit. Po staletí se tyčí věž rožmitálského zámku nad městem a najednou by mohla zmizet,
ne válečným přičiněním nebo pandemií, ale jejím postupným
chátráním.
Před třemi lety vznikla občanská petice na záchranu zámku a mnohé i přes pokračující složité majetkové poměry se
pomalu začalo měnit k lepšímu. Zámek se uklidil díky práci
mnoha dobrovolníků a spolku Rožmitálský zámek, z. s., otevřel se veřejnosti a královna Johanka mohla vyjet ze svého
hradu.
A proto, když se loučím s rosenthalským dolíčkem, v uších
mi zní „Hej mistře, vstaň bystře“ jako apel na všechny Rožmitálské - najděme všichni, kteří mohou svým nadšením, silami
a možnostmi být nápomocni ke zpřístupňování zámku v mezích možného, společnou řeč.
Bude nás těšit, že hranolová věž dále vévodí Rožmitálu a
každý z města k tomu něčím přispěl. Vděčni budou nejen
Rožmitálští, ale všichni návštěvníci města a zámku, kterých je, také díky aktivitám otevírajícího se zámku, stále více
a více.
Martin Chmátal, Bezděkov
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Listopadové akce pro děti
q Dušičky – 2. – 6. 11. odpoledne Víte, jaké dva svátky se skrývají pod
názvem Dušičky? Jaké pověry a tradice
se váží k těmto svátkům? To vše se dozvíte v knihovně. Čekají na vás kvízy a
hry s lidovými tradicemi. Vyletěla duše
z těla, žádnej neví, kam letěla...
q Svatý Martin – 9. – 13. 11. odpoledne - Proč se vypráví, že se v zimě
projížděl Martin na bílém koni? Proč
je Martin uctíván jako ochránce svých
koní? Proč se stal patronem kovářů a
dalších řemeslníků? Proč ho prostý lid
považoval za ochránce zvířat, zejména
hus? Přijď si do knihovny připomenout
zvyky, zvyklosti, a také hlavní smysl a
význam legendy. Zábavné odpoledne si
společně užijeme.
q Svatá Kateřina – 16. – 20. 11. odpoledne - Znáš světici svatou Kateřinu?
Byla to žena nejen krásná, ale i moudrá a vládla slovem. Byla krutě mučena.
Protože byla vzdělaná, stala se patronkou učenců a studentů. Se svátkem
Svaté Kateřiny souvisely zábavy a tancovačky. Přijď se dozvědět více o odvážné a moudré ženě.
q Svatý Ondřej – 23. – 27. 11. odpoledne - Postava tohoto světce je pro církev důležitá. Ondřej byl prvním učedníkem Ježíše. K tomuto dni se váží různé
magické praktiky. Chceš se dozvědět
zvyky, pověry a zároveň si vyzkoušet
nějaké to kouzlo?
q

q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní a další tradiční soutěže jsou
jako vždy po celý měsíc připraveny v
oddělení pro děti. Přijďte si do rožmitálské knihovny zasoutěžit, případně i
něco vyhrát. Soutěže končí 30. listopadu.
q

Výstavy

q

q

q

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

Akce pro školy
q Dušičky – pro Speciální ZŠ
q Draka je třeba pozdravit – pro
Speciální základní školu
q Pejsek Baryk – pro Speciální ZŠ
q Pohádkový svět – pro družinu
Speciální základní školy
q Vědomosti v hrsti a Společenstvo
klíčníků – 5. ročník ZŠ
q Víly a skřítci – pro MŠ
q Třemšínský poklad – pro MŠ
q Kamarádská knížka malého
poseroutky – pro 4. ročník ZŠ
q Knihovna – zdroj informací od
starověku po současnost – pro 8.
ročník ZŠ
q Knihovnou křížem krážem – pro 9.
ročník ZŠ
q
q

q
q

q

q
q

Nový soubor knih
z vědecké knihovny
Rožmitálská knihovna pravidelně spolupracuje s vědeckou knihovnou v Kladně
a tato knihovna nám každoročně poskytuje své knihy, abychom je mohli půjčovat vám, našim čtenářům. V knihovně
máme tyto knihy k dispozici na jeden
rok, pak se vrátí do Kladna a do naší
knihovny dostaneme soubor nový. A
tato situace nastala právě nyní. Máme
tedy v knihovně více než osmdesát knih
i audioknih, které běžně v našem fondu
nejsou. Vybrat si můžete z mnoha různých žánrů i zaměření od dětských knih
přes beletrii až třeba k turistickým průvodcům a další naučné literatuře. Přijďte si prohlédnout i vypůjčit.

Rožmitálská knihovna
hledá uklízečku
CCV s knihovnou manželů Tomanových
v Rožmitále p. Tř. hledá uklízečku jako
zástup za nemocnou kolegyni. Nástup
možný ihned, bližší informace v rožmitálské knihovně nebo na telefonním čísle 773 289 779.
Ing. Petr Jarosil

q

q

q

Knižní novinky najdete na
www.tremsinsko.cz - knihovna
- knižní novinky.
Na www.tremsinsko.cz jsou
i kontakty a provozní doba.

Cestopisná beseda Americký sen - Cesta za mé vlastní hranice
Pokud nám situace dovolí, pak se určitě přijďte ve čtvrtek 26. 11. od 18 hodin podívat do rožmitálské knihovny
na americké národní parky očima neobyčejného cestovatele. Pilotní projekt
nabízí unikátní pohled na obrovskou
třítýdenní cestu kluka s handicapem po
západním pobřeží USA. Sbalte si kufry,
vyrážíme… A kam? Za oceán s handi-

capem… S kým se „vydáte“ na cestu?
Jmenuji se Jakub Greschl, je mi 29 let,
pocházím z Holýšova na Plzeňsku. Narodil jsem se s dětskou mozkovou obrnou a pár let bojoval o to, aby mne nohy
unesly. Ani to mi však nevzalo sílu a už
jsme společně procestovali přes 30 zemí
naší krásné Země. A o zážitky z jedné
této cesty se s vámi rád podělím.

Členové rybářského kroužku si užili přednášku o feedru
I přes velmi nepříznivé počasí v posledních povolených říjnových dnech se uskutečnil rybářský kroužek ČRS MO Rožmitál p. Tř. A byl velmi zajímavý jak pro malé rybáře, tak i
vedoucí. Na přednášku o feedru, tedy způsobu lovu ryb, přijel
odborník na slovo vzatý Jiří Ouředníček. Ukázal nám vše, co
je k ulovení ryby důležité, co bychom měli mít a jak vše použít. Probrali jsme, jak vybrat pruty, špičky k prutům, krmítka, krmení, a i samotné chytání. Děti pozorně poslouchaly.
Poté měly možnost si vše zkusit. A úlovky se dostavily. Panu
Ouředníčkovi děkujeme za skvělou přednášku i za styl vyprávění, který děti bavil. Dále velké díky chlapům za vybudování
zázemí v dešti a Věrce za upečení jablečných řezů. Obrovské
díky jednomu z rodičů, a to panu Šajankovi za zprostředkování tohoto setkání. Moc si toho vážíme.
Jaroslava Nassová
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Základní škola J. J. Ryby

Speciální základní škola

Nová učebna zeměpisu

Škola poskytuje nadstandardní péči

Žáci si výuku v nové technické učebně a nových učebnách
zeměpisu a matematiky příliš neužili. Od 14. října jsme opět
přešli na distanční výuku. On-line výuka v aplikaci Teams
probíhá s vysokou účastí žáků, za což patří poděkování také
rodičům, zejména u dětí z 1. stupně školy.

Výlet žáků 5. ročníku Základní školy
Jakuba Jana Ryby do obory Hedvika
V pátek 2. října navštívili žáci 5. ročníku ZŠ J. J. Ryby oboru Hedvika v Hutích pod Třemšínem. Po příchodu do obory
přivítali žáky Martin Křivánek
Výlet očima žáků
a Miloslav Maroušek. Všichni
si vyslechli zajímavé informaDne 2. 10. 2020 se třídy 5.
ce o oboře a společně se vyA a 5. B vypravily na výdali pozorovat jeleny, daňky
let do Hutí pod Třemšínem
a muflony. Kdo chtěl, mohl
podívat se do obory na jek lepšímu pozorování využít
leny, daňky a muflony. Byl
i dalekohled a posed. Když se
tam také posed, na který
děti ztišily, povedlo se slyšet i
jsme si mohli vylézt a potroubení jelenů v říji. Někteří
dívat se po okolí. Kousek
žáci přinesli pro zvířata jablod posedu byl rybník. Paní
ka, žaludy a bukvice. Na záučitelka Lukášová nám na
věr si žáci zopakovali nabyté
konci exkurze rozdala prainformace. Jak se dětem výlet
covní listy, kam jsme měli
líbil, napsala Monika Bímonozapsat, co jsme se dozvěděvá. Chtěli bychom moc poděli o jelenech. Výlet se nám
kovat pánům M. Křivánkovi
vydařil, počasí nám přálo
a M. Marouškovi za úžasný
a do rybníka nikdo nespavýklad, trpělivost a ochodl. Monika Bímonová, 5. A
tu.
Mgr. Dana Súlovcová

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

Vážení rodiče, rád bych
představil v krátkosti strukturu a nabídku Speciální základní
školy v Rožmitále p.
Tř. Naše škola má k
dnešnímu dni 39 žáků,
kteří pracují v šesti třídách. Třídy jsou
rozdělené podle věku
Snímek z výletu.
Foto: archiv
a podle stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Pro děti máme zpracované tři školní
vzdělávací programy, které uplatňujeme v závislosti na potřebách každého dítěte. V letošním školním roce navíc máme u
17 dětí individuální vzdělávací plány, které ještě podrobněji
reagují na potřeby dětí. Dvě třídy jsou třídy „speciální“, tj. pro
děti se středně těžkým a těžkým postižením, zde děti pracují podle vzdělávacího programu pro speciální školu. Tři třídy
jsou určené pro děti s lehkým mentálním postižením, respektive s více vadami. Zde děti pracují dle minimální doporučené
úrovně běžného vzdělávacího programu, jednoduše řečeno,
učí se v jednotlivých předmětech základním znalostem a dovednostem tak, jak je znáte v „běžné“ škole, od 3. ročníku i
včetně anglického jazyka. Jedna třída pro děti s poruchami
učení, Aspergerovým syndromem atd. pracuje dle běžného
vzdělávacího programu. V této třídě máme i žáky, kteří aspirují po ukončení naší školy na maturitní obor.
Nespornou výhodou naší školy je téměř rodinné prostředí
a počet žáků ve třídě, který nepřesahuje ve speciálních třídách počet šest žáků, v ostatních počet 10 žáků. Letos máme
tři děti v 1. ročníku, po doplnění o jednu žákyni z vyššího
ročníku jsou v této třídě nyní pouze čtyři žáci, což umožňuje
individuálně se jim věnovat. Vzhledem k tomu, že ve třídě působí mimo paní učitelky i paní asistentka, jedná se o vysoce
nadstandartní péči. Toto je i naším cílem, na rozdíl od dětí
inkludovaných v „běžné“ základní škole ve třídách v počtu
20-30 žáků, dát v naší škole v málopočetných třídách dětem
klid, prostor na maximální rozvoj a uplatnění se. Výborné
klima školy a péči o každé jedno dítě nám začátkem ledna
pochválila i Česká školní inspekce po hloubkové inspekci.
Naše škola je samozřejmě zapojena i do všech důležitých projektů, hodně finančních prostředků čerpáme z tzv. „Šablon“,
kde jsme zařadili doučování, klub čtenářské gramotnosti a
klub deskových her, a hlavně financování projektů, které pak
mají včetně dopravy děti zdarma. Samozřejmostí je nabídka
každoročního plaveckého výcviku žáků celé školy zdarma.
V rámci předcházení sociálně patologickým jevům nabízíme
zdarma pro všechny žáky i pobyt ve školní družině, která
pro žáky vyššího stupně slouží jako školní klub. Škola je v
současné době i dostatečně personálně vybavena, o žáky se
stará celkem 18 zaměstnanců, z toho 17 pedagogických. Je
samozřejmostí působení jednoho nebo více asistentů v každé
třídě i v každém ze čtyř oddělení školní družiny. Školu máme
velmi dobře vybavenou i materiálně, samozřejmostí je multimediální tabule v každé třídě a moderně vybavená počítačová učebna. Jedna třída je již kompletně vybavena tablety pro
každého žáka a jak práce ve škole, tak i domácí příprava je
tomu přizpůsobena. V letošním školním roce budeme takto
dovybavovat další třídu. Přitom všem však nezapomínáme, že
většina našich žáků směřuje na střední odborná učiliště, a
proto podporujeme pracovní činnosti navýšením hodin v této
trochu podceňované oblasti.
Další informace o naší škole rád sdělím v případě zájmu
osobně, popř. prostřednictvím mailu spcskola@rozmitalptr.cz
nebo telefonicky na čísle 604 294 433.
Mgr. Pavel Bártl
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Duhovo – sluníčkový zpravodaj
Měsíc říjen děti přivítaly podzimní vycházkou do přírody na
téma Výprava za skřítkem Podzimníčkem. Každá třída si zvolila svůj vlastní program poznávání krás podzimu, sběrem barevného listí, kaštanů, šípků, kamínků. Z přírodnin děti při
pracovní činnosti vytvářejí různé výrobky, které vystavují v
šatnách a na chodbách pro rodiče.
Skřítka Podzimníčka se nám všem podařilo nalézt. Schoval se nám za stadionem a připravil každé třídě košíček plný
sladkostí. Přinesli jsme si ho do školky a postavili na chodbu,
aby nám podzimní výlet každý den připomínal.
Třída Berušek a Broučků se vydala k domovu důchodců, podívat se na zvířátka. Skřítek Podzimníček na ně čekal na zahradě domova. Také měl připravené překvapení se sladkostmi. Třída Kapříků, Žabiček a Včelky navštívily výstavu Hlavy
v Podbrdském muzeu. Při práci s barvou nebo pastelem se
děti snažily namalovat obrázek svého kamaráda.
V ulici Čelakovské-Rajské je na chodníku z dlažebních kostek vytvořený skákací panák. Chodíme okolo s dětmi na procházku a vždy se tam pěkně pobavíme a zasmějeme.
Děti se zájmem sledují stavbu nových herních prvků na
školní zahradě, těší se na nové houpačky, průlezky, tabule na
kreslení, dřevěné puzzle. Předškolní děti pokračují v plavecké
výchově.
Od půlky října jsme byli nuceni plavání, výlety a návštěvy
různých zajímavostí omezit. Od 20. října se z rozhodnutí krajské hygienické stanice kvůli výskytu onemocnění Covid-19
provoz školky na nějakou dobu omezil úplně. Věříme, že se
budeme co nejdřív moci s dětmi znovu společně ve zdraví radovat.
Za kolektiv MŠ Jitka Romová

SLOVÍČKO KNĚZE
Všechny vás zdravím v této opět divné době. Divná je proto,
že jsme omezováni na mnoha úrovních z důvodu „záchrany
života“, jak ve svém projevu připomenul pan prezident. Že
se v naší republice dlouhá desetiletí provádí legálně genocida
vražděním nenarozených – a to pod dohledem lékařů – již nezmínil. Ještě v nedávné době to bylo kolem 20-ti tisíc umělých
potratů ročně, zatímco na Covid 19 zatím zemřelo letos necelých 700 Čechů. Ve Francii byl v pátek 16. října před školou
sťat učitel za to, že ve třídě středoškolákům ukázal karikaturu proroka Mohameda. Francouzští pravičáci se chystají
vyhnat islamisty ze země silou. Náhorní Karabach je malým
územím, obklíčeným Ázerbajdžánem, Tureckem a Íránem, do
konfliktu jsou zataženi Rusové, Izraelci a další. Tamní křesťané jsou vyháněni a vražděni, stejně jako před třiceti lety, kdy
jich zahynulo v boji za nezávislost až 30 tisíc, stejně jako před
sto lety, kdy bylo krutě povražděno mnohem více Arménů...
Proto říkám, že jsme v divné době, která se chlubí sofistikovanou technikou a nevázaným životem, přesto se chováme
stejně jako ve středověku, stejně jako v době kamenné, jen v
rukavičkách, v oparu desinfekce a pod závojem „svobody“. A
to nezmiňuji Ukrajinu, Balkán, Afriku, imigraci atd. Pán Ježíš
se v evangeliích jeví jako bezdomovec, nemá, kam by hlavu
složil. Ale měl své přátele, kteří mu poskytli nejen domov, otevírali mu i svá srdce a učili se jej přijímat se vším, čím je a co
přináší. Přináší skutečný pokoj, ukazuje na pramen skutečné
lásky a skutečného přátelství. Najde místo i u tebe? Jak jej
přijímáme? Do vlastního přišel a chce vstoupit. Umí vstoupit i
zavřenými dveřmi. Jen jedno neumí – porušit uzavřenost, zahleděnost do vlastních hodnot – a jen bolestně a laskavě čeká
na člověkovo procitnutí. Ať Bůh najde u nás domov a úctu, ať
najde ochotu nechat se obdarovat...
Pater Petr
Bohoslužby o Slavnosti všech svatých
a Památce věrných zemřelých
1. 11. (neděle): Starý Rožmitál 8:30 a modlitba na hřbitově
Hvožďany 10:10 a modlitba na hřbitově
Bělčice 11:15 a modlitba na hřbitově
2. 11. (pondělí): Rožmitál město 18:00 a modlitba
na městském hřbitově cca v 18:50

Město vybudovalo v centru
bezbariérové nájezdy

Snímky z krmení zvířátek v rožmitálském domově pro
seniory. Děkujeme Ing. Luboši Halenkovskému a paní
Kateřině Šlapákové za krásný zážitek a připravené občerstvení. Moc rádi opět přijdeme.
Foto: archiv MŠ

Město Rožmitál pod Třemšínem obnovilo pro větší bezpečnost svých občanů a dětí v centru města a u školy
přechody pro chodce. Pro maminky s kočárky a naše
hendikepované občany nově vybudovalo i bezbariérové
nájezdy k chodníkům.
Foto: Aleš Haluska
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Rodinné centrum Třemšínek

Místní akční skupina Podbrdsko

Z rozhodnutí rady spolku je RC Třemšínek od pondělí 12. 10.
do odvolání uzavřeno. Vzhledem k současné situaci v ČR jsou
zrušeny i plánované akce. Doufáme, že tato situace bude trvat
co nejkratší dobu a my budeme moci obnovit fungování našeho
RC a akce, které jsme pro vás připravili na listopad a prosinec.
Sledujte nás na facebooku www.facebook.com/Rodinnecentrumtrensinek. Napsat nám můžete na náš email: tremsinek@
gmail.com. Těšíme se na vás.
Petra

Projekt Místní akční plán vzdělávání
pracuje i v době rouškové

Zde nabízíme snímky, jak vypadá běžný program v Třemšínku. Takto pojímáme páteční program Zpíváme a hrajeme si s písničkou.

Nepravidelný a velice oblíbený program Šikovné ručičky
- keramika pro nejmenší.

Pondělní snímek z tradičního cvičení pro nejmenší.

Projekt Místní akční plán vzdělávání II
na území Příbramska, na kterém pracuje
tým složený ze zástupců města Příbram,
Místní akční skupiny Brdy a Místní akční
skupiny Podbrdsko, zrealizoval od května do konce září díky uvolnění vládních
opatření několik plánovaných aktivit.
Jsme za to moc rádi!
V květnu proběhly v Milíně semináře
na téma „Syndrom vyhoření a motivace“ pod vedením lektorky
Aleny Zborníkové.
O semináře byl velký zájem a účastnili
se jej pedagogové
základních a mateřských škol z Příbramska. Lektorka
Alena Zborníková
vtáhla všechny zúčastněné do jednotlivých bodů semináře zajímavou formou. A protože byl o tento
seminář velký zájem, proběhl ještě jednou pro další zájemce
7. října v Obecnici.
V letních měsících probíhala aktualizace Strategického rámce. Výsledek byl schválen na zasedání Řídícího výboru MAP
14. září. V současné době je ve Strategickém rámci 270 projektových záměrů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska.
Nových projektových záměrů bylo zapsáno 14. Od poslední
aktualizace tohoto dokumentu v prosinci 2019 bylo ukončeno
dalších devět projektů. Celkem již bylo realizováno 36 projektů
za cca 217mil. Kč, tj. jedná se o hotové projekty realizované z
vlastních zdrojů, evropských fondů či z výzev místních akčních
skupin.
V úterý 29. září se podařilo ve velkém sále zastupitelstva
města Příbram uspořádat krásnou akci pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče - Veletrh
středních škol. Byly
pozvány
všechny
střední školy z Příbrami a okolí a většina pozvání přijala
- moc děkujeme za
účast všem zástupcům středních škol
s pěknými prezentacemi a také děkujeme za hojnou účast
všech žáků, jejich rodičů a učitelů. Podařilo se také v rámci
akce zrealizovat semináře pro žáky a rodiče „Adaptace žáků na
nové prostřední střední školy“ a „Volba střední školy“. Po celý
den byl k dispozici všem návštěvníkům zástupce Pedagogickopsychologické poradny. V této nejisté době je riziko plánovat
jakékoli akce, a proto jsme vděčni, že se tento den mohl uskutečnit a že jej navštívilo mnoho návštěvníků. Brdská káva tekla
proudem a my prožili hezký den... Všechny podrobnosti o projektu Místní akční plán vzdělávání jsou průběžně uveřejňovány
na webu www.mappribram.cz a nebo na Facebookové stránce
MAP ORP Příbram.
Tým projektu MAP ORP Příbram
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Sportovní hry se konaly i letos a klienti si je užili
Jak určitě mnozí čtenáři Třemšínských
listů zaznamenali, pořádáme pravidelně v měsíci říjnu v Centru Rožmitál pod
Třemšínem Sportovní hry seniorů. Je to
akce, která má již dlouhou tradici a my
při ní vítáme v našem Centru klienty ze
spřátelených domovů, kteří poměřují své
síly v různých disciplínách. V letošním
roce jsme vzhledem k situaci, která ve
společnosti panuje, od tohoto tradičního
setkání upustili a rozhodli jsme se, že
uspořádáme hry pouze pro naše klienty. Plánovali jsme, že se zúčastní tak pět
družstev, z každého oddělení jedno, ale
dočkali jsme se překvapení, když jsme
na prezenční listině měli družstev deset.
Tak velký byl zájem mezi našimi klienty.
Družstva soutěžila v šesti disciplínách.

Byl to náš petanque, hledání předmětů v košíku fazolí, doplňování přísloví,
házení kroužků, prodloužená ruka, víčková abeceda. Všichni se snažili, co jim
síly stačily a samozřejmě chtěli, aby jejich družstvo bylo co nejlepší.
V poledne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Je zbytečné psát, které
družstvo vyhrálo, zvítězili vlastně všichni, protože se zúčastnili.
Medailisté si společně druhý den pochutnali na dortu, o který se s nimi podělilo vítězné družstvo. Všichni soutěžící
obdrželi tašky s drobnými praktickými
dárky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
městu Rožmitál pod Třemšínem, které
darovalo soutěžícím kalendáře a propis-

ky, o zajištění pitného režimu se postarala firma pana Veselého.
Ještě chci poděkovat všem, kteří poskytují našim klientům materiál na aktivizace klientů nebo kteří vypomohou
jakýmikoli věcnými nebo finančními
dary, které jsou beze zbytku využity na
aktivizace s klienty nebo na akce, které pro ně pořádáme. Jsme rádi, že jsme
stihli tyto Sportovní hry uspořádat ještě
před zhoršením epidemiologické situace
a že si je všichni náležitě užili. Z toho
důvodu jsme se rozhodli, že nebudeme v
dalších letech pořádat jen Sportovní hry
pro spřátelené domovy, jak jsme byli již
zvyklí, ale uspořádáme si na jaře nebo v
létě i další Sportovní hry pro naše klienty.
Bc. Markéta Michálková

Herec Jiří Sovák, který měl vřelý vztah ke Starému
Rožmitálu, má ke stému výročí narození poštovní známku
Dne 27. prosince si připomínáme sté výročí narození zasloužilého umělce, herce Jiřího Sováka, který měl vřelý, ba dá
se říci přímo rodinný vztah ke Starému
Rožmitálu. Proč si výročí připomínáme
již nyní? Česká pošta totiž na jeho počest právě teď vydala poštovní známku.
Do Starého Rožmitálu si již od poloviny čtyřicátých let jezdíval odpočinout,
popovídat s běžnými lidmi, rybařit a,

jak psal tehdejší tisk, studovat charakteristiky prostých venkovských lidí pro
své role. Ve Starém Rožmitále pobýval
na letním bytě na různých místech, například v letech 1948 a 1949 v domě č.
p. 62 ve Cvokařské ulici v rodině Josefa
Kulovaného. Druhá hercova manželka
Blanka s ním dýchala čerstvý brdský
vzduch už v jiném stavu, čekajíc narození syna Jiřího Schmitzera.

Ve Starém Rožmitálu Jiří Sovák poznal
v roce 1958 i svoji budoucí, třetí manželku Annu Homulkovou, jejíž sestra
se rovněž přivdala do umělecké rodiny.
Ta si vzala syna hudebníka a kapelníka Ferdinanda Havlíka. Jiří Sovák se
podělil o své herecké umění s Rožmitálany na úspěšné besedě ve starorožmitálském kulturním domě 28. listopadu
1988.
PhDr. Jindřich Jirásek
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Budoucnost
bývalé sokolovny

zaměřená na zhodnocení komunitního života ve městě a možnosti
volnočasových aktivit, která má přispět k vytvoření záměru nového využití
bývalé rožmitálské sokolovny.
1. Jak a kde trávíte svůj volný čas ve všední dny?
2. Jak a kde trávíte svůj volný čas o víkendu?
3. Kde se obvykle setkáváte s přáteli?
4. Za jakými aktivitami jezdíte nejčastěji mimo Rožmitál?
5. Jsou nějaké služby či aktivity, které vám v Rožmitále chybí?
6. Které chybějící aktivity byste osobně nejvíc využíval(a)?
7. Jaké prostory (společenské, kulturní, volnočasové…) obecně
v Rožmitále nejvíce chybí, nebo mají nedostatečnou kapacitu?
8. Je v Rožmitále dostatek aktivit a míst k setkávání pro:
(Označte křížkem v poli)
		

Rozhodně ne Spíše ne

Nevím Spíše ano Rozhodně ano

Mladší děti
(do 10 let)

					

Děti na 2. st. ZŠ
(11-15 let)

					

Středoškoláky
(15-18 let)

					

Rodiče
s malými dětmi

					

Dospělé
(do 65 let)

					

Seniory					

9.
c
c
c

Jste:
Žena
Muž
Nepřeji si uvádět

10. Kde bydlíte? (obec či město)

11. Ke kterým skupinám se řadíte?
c Studující
c Pracující
c Na rodičovské dovolené
c V důchodu
c Nezaměstnaný

12. Řekl/a bych o sobě, že jsem:
c Sportovec – rád/a se hýbu
c Milovník kultury – chodím do kina, divadla, muzea, rád/a čtu
c Společenský typ – rád/a a často se scházím s přáteli mimo svůj domov
c Domácí typ – rád/a trávím čas v pohodlí svého domova
c Zaneprázdněný/á – nemám příliš volného času
c Tvořivý typ – rád/a vyrábím či vymýšlím nové věci
c Jiné:
13. Kolik je Vám let?

14. Chcete nám ještě něco sdělit?

"

Všichni nejspíš znají objekt bývalé sokolovny v Rožmitále pod Třemšínem, který
už léta bez využití chátrá. Tato historická budova původně vznikla přestavbou
bývalého špejcharu v roce 1896. Počet
členů Sokola se rychle násobil, a proto
byla budova v roce 1922 rozšířena. S financováním stavby pomohl i výtěžek z
prodeje speciálních pohlednic, které se
prodávaly za vyšší cenu než obvykle. Sokolovna bývala v té době centrem nejen
sportovního, ale i společenského a kulturního dění. Pořádaly se zde například
divadelní představení, plesy a koncerty,
plnila i funkci kina. V průběhu času
však její sláva upadala a na začátku 70.
let převzal některé její funkce nově postavený kulturní dům. V sokolovně se
však nadále konaly plesy a společenské
akce až do začátku 90. let. Posledním
provozem v budově byla diskotéka. V
roce 1993 získala sokolovnu v restitučním řízení Sokolská župa. Ta se ale k
vlastnictví dlouho nehlásila a budova
chátrala. Město Rožmitál vydražilo objekt v roce 2008 se záměrem výhledově
v něm obnovit provoz. Od té doby proběhlo několik anket, které zjišťovaly, jak
se sokolovnou naložit. Nyní se podařilo
Rožmitálu získat zdroje na komplexní
zpracování využití této budovy, která ač
není památkově chráněna, je pro místní
obyvatele spojena s kusem historie.
Na projektu, jehož cílem je navrhnout
nové využití chátrající budovy sokolovny, spolupracuje město s týmem z Univerzitního centra energeticky efektivních
budov ČVUT v Praze.
Kromě zhodnocení technických možností objektu a analýzy dostupných
informací a dokumentů pracuje tým
UCEEB ČVUT se zapojením veřejnosti,
místních spolků a dalších zainteresovaných stran, kterých se rekonstrukce a
nový provoz v budově dotkne.
Projekt se nachází v prvních fázích
procesu, který vyústí v podklady pro
rozhodnutí města, jak s budovou dále
naložit. Ke zrekonstruované a dobře
fungující budově je tedy ještě dlouhá
cesta, ale první kroky bývají ty nejdůležitější.
Pokud chcete přispět svým pohledem
a pomoci najít novou náplň pro bývalou
sokolovnu, vyplňte, prosím, následující
anketu zaměřenou na zhodnocení komunitního života ve městě a možnosti
pro volnočasové aktivity. Anketu následně vystřihněte a odevzdejte na podatelně městského úřadu, do poštovní
schránky umístěné u vchodu radnice
nebo v infocentru do 15. listopadu. Je
možné ji také vyplnit online na webové
adrese http://bit.ly/budovasokolovny,
kde se v případě zájmu můžete více rozepsat.
Mgr. Barbora Vavřichová

ANKETA
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Rybářské závody v Rožmitále
Ve dnech 19. a 20. září proběhly na Sadoňském rybníku v
Rožmitále pod Třemšínem rybářské závody. V sobotu, kdy byl
závod určen pro dospělé, se na třetím místě umístil Luboš
Sýkora. Druhé místo obsadil Milan Pojer a na prvním místě se umístil Vladislav Kropáček. Neděle byla určena dětem.
Stupně vítězů obsadila tři děvčata. Třetí místo připadlo Anně
Tůmové z Kralup, druhé místo obsadila Barbora Svitková z
Příbrami a na prvním místě se umístila Barbora Tůmová z
Kralup. Vítězové byli odměněni pohárem i dalšími hodnotnými
cenami také díky našim sponzorům, kterým tímto děkujeme
– Český rybářský svaz MO Rožmitál p. Tř., Rybářství Lnáře,
s.r.o., STAVEL Příbram – Lukáš Vondra, Kominictví Jindřich
Šafář, Pohostinství Bohumil Tomek, Město Rožmitál p. Tř.,
Kolektiv Technických služeb města Rožmitál p. Tř., rybářství
U PLAVALA, ZR MOTO, ČRS Středočeský územní svaz - odbor
mládeže, Josef Málek – Sedlice, Roman Veselý – kompresory,
Mokrý banditi, Petr Toman, Svět krmiv – Jiřina Benadiková,
Rodina Nassova, PAPKA Věšín, MMFISH.cz – rybářské potřeby, DFH Haus Žákava, MV AGRO. Těšíme se na vás zase za
rok při dalším ročníku závodů.
Radek Tůma

Charita Příbram působí v Rožmitále
pod Třemšínem, Hvožďanech a okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si
jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí a zpestřili
společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální
a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem,
při úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo
odběry krve?
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
•
•
•
•

Domácí zdravotní péče
Pečovatelská a odlehčovací služba
Denní stacionář
Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?

Rožmitál pod Třemšínem
středa 9.00 – 15.00
zdravotnické středisko (přízemí)
Komenského 646,
262 42 Rožmitál p. Tř.

Hvožďany
pondělí 8.00 – 12.00
Klubové centrum,
Hvožďany 16,
262 44 Hvožďany

Kontaktní pracovník:
Květuše Tomanová
(+420) 733 741 086,
e-mail: tomanova@
charita-pribram.cz

Kontaktní pracovník:
Veronika Vonášková, DiS.
(+ 420) 734 788 639,
e-mail: vonaskova@
charita-pribram.cz

Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu
zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko – Podpora sociálních služeb I.
číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.

Vánoční koncert Jaroslava Svěceného
Město Rožmitál p. Tř. vás zve
na vánoční koncert houslového
virtuosa Jaroslava Svěceného.
Tentokrát ho doprovodí skvělá
harfenistka Barbora Plachá.
23. prosince od 18 hodin
ve Společenském centru
v Rožmitále p. Tř.
Předprodej vstupenek
zajišťuje MKS
a Drogerie
na náměstí
v Rožmitále.
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Hvožďany
Rekonstrukce vedení nízkého
napětí má skončit v listopadu

Od července probíhá kompletní rekonstrukce vedení NN
s částečným uložením vedení do země. Stavební práce by
měly být dokončeny v průběhu měsíce listopadu. Stejně
tak dojde i ke zprovoznění nového veřejného osvětlení v
celé obci.
Foto: archiv obce

Nastal čas na úpravu zeleně

Vyzýváme tímto majitele nemovitostí na správním území obce
Hvožďany, kteří mají na svých pozemcích vysazené stromy a
keře v těsné blízkosti plotů, aby odstranili přerůstající větve.
Jedná se o soukromé pozemky sousedící s místními silnicemi
a chodníky, kde stromy a keře prorůstají přes plot, brání ve
výhledu a zužují tak profil komunikací. Tímto je omezována
bezpečnost projíždějících aut a bezpečný pohyb chodců. Tento ořez větví zasahujících do místních komunikací je vhodné
provést v době vegetačního klidu, tedy od 1. 10. do 31. 3. V
případě komunikací nižších tříd větve nesmí zasahovat níže
než pět metrů nad vozovku a oblast příkopu. Podchodná výška stromů nad pěšími komunikacemi je 2,5 m a na šířku tak,
aby větve nezasahovaly do průchodnosti chodníků a nebránily lidem v bezpečné chůzi. Snížená průjezdnost komunikací může být důvodem pro omezení obslužnosti většími vozy,
například vývoz TKO, v zimních měsících prohrnování sněhu
či zhoršený průjezd vozidel složek IZS. Obec nabízí možnost
seštěpkování ořezaných větví (až do průměru 20 cm) na místě.
Markéta Balková, starostka obce

Různé zprávy z Hvožďanska

• Obecní knihovna ve Hvožďanech bude pro veřejnost
otevřena v pondělí 9. listopadu v době od 15 do 17 hodin.
• Obecní kompostárna je v provozu od každý den (včetně
víkendu) následovně: 1. 11. – 30. 11. v době od 9 do 17
hodin. V období od 1. 12. do 28. 2. je zavřeno.
• Multifunkční hřiště bude v provozu v listopadu pouze
v případě vhodných klimatických podmínek, maximálně
však do 15. 11. Otevřeno bude vždy do 16 hodin za dodržení platných opatření vyhlášených Vládou ČR. Na obecním
úřadu je možné zapůjčit si zdarma tenisové rakety.
• Jeden volný byt v domě s chráněnými byty nabízíme k
pronájmu od listopadu 2020. Bližší informace získáte na
tel: 318 696 227 – OÚ Hvožďany.
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Vypouštění zajíců polních
v honitbě Javory Hvožďany

Vážení spoluobčané Hvožďan
a přilehlých obcí, Myslivecký
spolek Javory si vás dovoluje
informovat, že do našeho regionu vypustil 20 kusů zajíců polních. Jak všichni víte,
zajíc polní je hojný druh žijící na velkém území Evropy.
Přirozeným biotopem zajíců
jsou otevřené krajiny, především pole, louky, okraje lesů
a jiné, kde díky svému hnědému zbarvení jsou velmi
dobře maskovaní. Bohužel na
většině území ČR populace
zajíce polního od poloviny 80.
let a začátkem 90. let výrazně
klesla až na kritický stav, a to hlavně vlivem moderního zemědělství. Velká těžká technika na polích a loukách způsobí
každoročně nejen na drobné ale i na srnčí zvěři velké ztráty.
Dalším faktorem úbytku zaječí populace jsou různé postřiky,
které se aplikují na polních plodinách, dále pak nemoci jako
tularemie a brucelóza, které se u zajíců vyskytly, a poslední
řadě i velký nárůst výskytu černé zvěře v honitbách ČR. V
honitbě Javory se zajíc polní přestal lovit v roce 1994 s nadějí,
že se populace v honitbě zlepší a opět vzroste. Bohužel, kvůli výše jmenovaným faktorům se to nepodařilo. V posledních
pěti letech jsme zaznamenali mírný vzestup populace zajíce
v honitbě, a tak se MS Javory rozhodlo této zvěři pomoci vypuštěním 20 kusů zajíců, aby se do stávající populace dostala nová, zdravá krev a oživil se tak nárůst populace zajíců.
To vše za podpory dotačních programů návratu drobné zvěře
do naší přírody. MS Javory proto rozhodlo v rámci programů
koupit 10 párů zajíců, které 1. října 2020 vypustilo na třech
místech honitby, a to v lokalitách Háj-les, Stará Nivka a Myslín-Javorý. Vypuštění zajíci jsou označeni známkou ve slechu,
která má modrou barvu pro rok 2020. Tyto známky jsou dobře viditelné a umožní nám tak odlišit při pozorování vypuštěné zajíce od zajíců z místní populace. Při vypouštění zajíců byl
přítomen zástupce krajského úřadu pro Střední Čechy Ing.
Tomáš Zíka Ph.D. a chovatel, který nám zajíce přivezl, pan
Václav Němec. Za MS Javory zajíce vypouštěl předseda Petr
Štika, myslivecký hospodář Václav Hudeček, předseda revizní
komise Petr Kmůcha a člen revizní komise Karel Matoušek.
Další členové našeho mysliveckého spolku vyrobili tři kusy
napajedel a krmná zařízení pro drobnou zvěř. Pro umístění
krmných zařízení je důležité mít obeznaná místa, kde se zajíci skutečně pohybují. Zajícům předkládáme jadrné krmivo v
podobě ovsa, dále krmivo dužnaté a v případě vysoké sněhové
pokrývky i seno. V rámci celé honitby jsou taktéž připravovány záhryzy z nařezaných větví dubů, lísek, olší, jív a ovocných stromů, které slouží zajícům k okusu. Dále se chceme
zaměřit na zlepšování životního prostředí pro drobnou zvěř
zejména zakládáním biopásů, zvěřních políček a remízků. V
rámci dotačního programu nesmí zajíc polní být obhospodařován lovem po dobu pěti let od vypuštění jedinců. Věříme, že
s podporou MS Javory se populace zaječí zvěře v našem regionu zlepší a zvýší.
Za MS Javory Jaroslav Komm

Jubilanti v listopadu
55 let Bohuslav Tůma Hvožďany
60 let Vítězslav Rom Leletice
81 let Božena Bendová Hvožďany
Srdečně blahopřejeme!
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Oznámení Mysliveckého sdružení
Javory pro občany Hvožďanska
Přichází lovecká sezona a s ní i doba společných honů a naháněk na lesní zvěř. Myslivecký spolek Javory ve Hvožďanech oznamuje občanům Hvožďan, Vacíkova, Leletic, Roželova, Mýt, Planin a Pozdyně, že ve dnech 31. 10. 2020, 21.
11. 2020, 26. 12. 2020 a 9. 1. 2021 bude probíhat společný
lov na zvěř spárkatou a zvěř škodící myslivosti. Proto žádáme
občany jmenovaných obcí, aby v těchto dnech vždy v době od
8 do 17 hodin omezili pohyb v lesích našeho regionu. Doporučujeme veřejnosti nepohybovat se v lesních porostech, ale
i v porostech na polích a v přilehlých křovinách. Důvodem
tohoto omezení je možné zvýšené nebezpečí zranění střelnou
zbraní, ale i nebezpečí napadení občanů poraněnou černou
zvěří, která může způsobit člověku rozsáhlá poranění. Vážení občané, prosíme vás, neberte toto oznámení na lehkou
váhu a respektujte naše doporučení! Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Komm, MS Javory Hvožďany

VÁNOČNÍ STROM A BETLÉM
Vánoční strom a betlém se rozsvítí na návsi
ve Hvožďanech v neděli 29. listopadu v 17 hodin.

ZŠ a MŠ Hvožďany
Říjen ve hvožďanské mateřské škole
Celý říjen byl ve
hvožďanské mateřské škole plný aktivit. Projektový den
„Dýňování“ v Čechově stodole nás
nadchnul. Byla v
nás malá dušička,
když se před námi
objevila strašidla i
strašidýlka všech
velikostí a houkání ze všech stran. Za pomoci skřítka Podzimníčka jsme prošli bludištěm a plnili úkoly. Domů si každý
odnesl odměnu i dárek.
„Ovoce a zelenina“ byl název projektového týdne. Poznávali,
třídili, ochutnávali a sklízeli jsme plody z naší zahrady, připravili si svačinu ze zdravých dobrot, vyráběli z brambor, jeřabin a jablíček. Za odměnu jsme se zasmáli, zatančili a naučili
nové písničky u pohádky Zdravé 5 „Kouzelné semínko“.
Ke zdravé stravě patří i pohyb. S lektorkou Ivou Ceradskou
jsme pořádně protáhli a procvičili formou her, písniček a příběhů celé tělo a každý sval v projektovém dni „Jógohrátky“.
Na nás si žádný vir netroufne. Všechny tyto projekty byly financovány z projektu Šablony II.
Za MŠ Pavla Sloupová

Akce plánované na listopad
•
•
•
•
•

11.
12.
13.
16.
16.

11.
11.
11.
11.
11.

MŠ: Čechova stodola: Vánoční tvoření, 8.00
Družinová drakiáda na Hůrce, 13.00
Den laskavosti, žáci 1. - 9. ročníku
Ředitelské volno
Vzdělávání v oblasti ICT - seminář pro pedagogy,
8.00 - 14.00
• 18. 11. MŠ: EVV program - V pařezové chaloupce,
9.00 Hrachov
• 20. 11. ŠD - Tvořivé odpoledne s Maruškou:
háčkování, 13.00
• 26. 11. ŠD: Setkání s dráteníkem, 13.00
Vzhledem k omezením spojeným s Covid-19 budou
v letošním roce omezeny školní akce spojené
s adventem a vánočními svátky.
Všechny důležité informace a dokumenty naleznete
na www.zsmshvozdany.cz

Hravé odpoledne s polytechnikou
Ve středu 7. října jsme se s naší školní družinkou vypravili
do březnické Technické akademie v rámci projektu Šablony
II. Ochotně se nás zde ujal pan instruktor, rozdělil děti do
skupin a ty již netrpělivě čekaly na své úkoly. Jedna skupina měla možnost si vyzkoušet na počítačích hry v týmu a
druhá sestavovala dle návodu na tabletech závodní formuli,
kterou daly děti opravdu do pohybu. Potom jsme se všichni
přenesli do virtuálního světa a pomocí speciálních brýlí jsme
poznávali podmořský svět, největší mrakodrapy a sopečnou
krajinu. Dětem se v březnickém Techaku velmi líbilo a už teď
se těší na další návštěvu tohoto zařízení se zajímavým programem.
Eva Šindelářová, Petra Šímová

Volenice
Představení Mezi nebem a zemí
V sobotu 19. září se vydali zájemci
o návštěvu divadelního představení Mezi nebem a zemí do Divadla
Na Fidlovačce. Laskavá duchařská
komedie pobavila a připomněla, co
je v životě důležité: nelpět na majetku, zbytečně nevytvářet konflikty a
když už vzniknou, najít společnými
silami řešení, radovat se ze života...
Skvělé herecké výkony Sandry Pogodové, Daniela Rouse a dalších byly odměněny dlouhým potleskem. Přejeme divadlům, aby mohla přinášet radost nám,
divákům, nadále i v nejbližší době.
(mch)

PODZIM. Příroda nabízí spoustu krás. Snímky zachycují
náš kraj s podzimní náladou.
Foto: Marie Chramostová
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Věšín

Vyčištění koryta potoka

Jubilea v listopadu 2020
70 let Alice Vošahlíková
80 let František Hutr		
89 let Marie Pecharová

Věšín
Věšín
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

V Bukové proběhne po Novém
roce výměna elektrického vedení
Firma ČEZ a. s. přistoupila v Bukové k výměně vrchního vedení za kabelové v úseku od Dolejšího bukovského rybníka
k dětskému hřišti. Dle sdělení firmy Elektrostav Strakonice
s. r. o., která bude výměnu provádět, práce započnou po Novém roce. Současně obec vymění stávající veřejné osvětlení za
nové stožáry s lampami LED.
Ing. Pavel Hutr, starosta

Protože koryto potoka bylo již hodně zaneseno, přistoupila Obec Věšín k jeho vyčištění. Bude vyčištěn úsek potoka
v majetku obce od mostu u Dolejšího parku k mostu na
Obžeru. V Bukové bude vyčištěn úsek pod mostem na Nepomuk.
Foto: archiv obce

proti šíření Covid-19
Věšín má novou čekárnu qOpatření
Obecní úřad Věšín nabízí seniorům a postiženým koronavirem zajištění nákupu. Zájemci o tuto službu se mohou přihláa opravuje kamennou zeď sit na obecním úřadě - tel.: 318 660 107, e-mail: obecniurad@
q

vesin.cz.
q Informace o úředních hodinách pro veřejnost OÚ Věšín a
Pošty Partner Věšín jsou na internetových stránkách obce
www.vesin.cz.
Ing. Pavel Hutr, starosta
q

Sbor dobrovolných hasičů Buková
V sobotu 24. září uspořádali členové SDH Buková sběr železného šrotu včetně jeho svozu z lokality pro uložení kovového
odpadu, který disciplinovaně občané Bukové shromažďují během roku. Byly odvezeny celkem dva objemové kontejnery k
následnému prodeji sběrným surovinám k recyklaci tohoto
odpadu. Děkujeme místním občanům za tento příspěvek pro
činnost SDH Buková a také za to, že na vyhrazených místech
udržují pořádek i kolem ostatních kontejnerů pro recyklaci
skla, PVC a bioodpadu. Další svoz železného šrotu plánujeme
v jarních měsících roku 2021. Václav Meloun, SDH Buková

ZŠ a MŠ Věšín
Děti se ve školce rozhodně nenudí
Vedle staré dřevěné čekárny byla během září postavena
nová, kamenná. Pod starou zbouranou čekárnou se nyní
opravuje kamenná zeď, která bude doplněna sloupky se
zábradlím.
Foto: archiv obce

V knihovně v Bukové jsou čtenářům
k dispozici nové soubory knih
Právě proběhla pravidelná obměna knih, kterou zabezpečuje
rožmitálská knihovna ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy
v Příbrami. Do knihovny v Bukové bylo dodáno na sto knih
různých autorů a žánrů. Najdete zde knihy Květy Legátové i
Tennessee Williamse, detektivky Agathy Christie, Jo Nesba
nebo Michaely Klevisové, nezapomněli jsme ani na Vlastu Javořickou, Vlastu Pittnerovou, Ivanku Devátou a mnoho dalších, včetně knih dětských. Přijďte si vybrat. Ing. Petr Jarosil

Děti ve věšínské mateřské škole se nenudí. Malují, kreslí,
modelují, staví, chodí na vycházky a věnují se i mnoha
dalším aktivitám.
Foto: archiv MŠ
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ZŠ a MŠ Věšín
Podzim ve věšínské mateřské škole
Na úplném konci září jsme
s dětmi z mateřské školy
vyrazili na náš první společný výlet do záchranné
stanice Ochrany fauny
České republiky. Výlet
měly děti úplně zdarma
díky projektu Šablony EU.
Počasí nám vůbec nepřálo, ale to nám radost z výletu pokazit nemohlo. Děti
viděly mnoho zvířat z naší
volné přírody včetně ryb a zároveň se o nich dozvěděly mnoho
zajímavého.
V průběhu měsíce října jsme připravili na zimu naši jahodovou zahrádku a hrabali jsme listí v zahradě. Během vycházek
do přírody jsme si povídali o všech změnách, co nám podzim
přináší, a sbírali jsme přírodní materiály na naše tvoření. Nástěnky zdobí mnoho výrobků dětí z obou tříd. Řadu našich
aktivit zbrzdila druhá vlna koronaviru, ale až se situace uklidní, vše si vynahradíme.
Děkujeme touto cestou dobré duši, která po obci Věšín roznesla řadu krásně malovaných kamínků. Děti z jejich hledání
byly nadšené a každý kamínek sklidil velký úspěch.
Poděkování také patří ilustrátorce Vladimíře Vopičkové za
omalovánky, které školce věnovala.
Kolektiv MŠ

PUTOVNÍ KAMÍNKY. Děti ze školky našly na vycházce několik putovních kamínků, které rozzářily jejich oči. Děkujeme neznámému malíři.
Foto: archiv MŠ

DIVADLO. Jednou z oblíbených aktivit je u dětí ve věšínské školce také hraní divadla.
Foto: archiv MŠ

Školáci navštívili Techak v Březnici
Ještě před uzavřením školy a zahájením distanční výuky navštívili žáci 3. – 5. ročníku věšínské školy TECHAK v Březnici. Během projektového dopoledne na téma „Věci kolem nás“
jsme si sestavili formulku z Lega WeDo s následným naprogramováním a závody, v prostředí hry Minecraft jsme na počítačích postavili stavby tématického světa a ve třetí části
jsme si s využitím virtuálních brýlí Lenovo Mirage Solo prošli
spoustu témat Google Expedition.
Jana Poláková
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Vranovice
Informace pro občany

q.Místní knihovna je až do odvolání uzavřena.
q.Posilovna je z důvodu vládního nařízení až do odvolání také
uzavřena.
q.Na konci měsíce října budou z obce odvezeny kontejnery
na bioodpad. V případě nutnosti odložení bioodpadu v období
od listopadu 2020 do března 2021 kontaktujte obecní úřad.
q.Malé i velké elektrospotřebiče můžete na základě domluvy
s obecním úřadem odložit kdykoliv během roku.
q.Stavba kanalizace a vodovodu pokračuje propojením vodovodu na náves v Sedlici. Jakmile bude toto napojení hotovo,
vrátí se stavební firma do Vranovic a bude pokračovat s výstavbou řádů a přípojek v místních komunikacích.
q.Rožmitálsko se od 13. 12. 2020 začlení do integrace veřejné
dopravy. Bližší informace naleznete na https://pid.cz/pripravujeme-integrace-verejne-dopravy-rozmitalsko/.

Dokončené vranovické akce
Koncem prázdnin
a začátkem září se
podařilo dokončit
dvě stavební akce,
které byly podpořeny dotací ze Středočeského Fondu obnovy
venkova. První akcí byla „Výměna oplocení kolem sportovního areálu Vranovice“ u místní sokolovny a druhou byla “Dodávka a montáž zařízení dětského hřiště při MŠ Vranovice“.
Doufám, že vše bude sloužit ke spokojenosti uživatelů těchto
prostor.
Blanka Strnadová, starostka obce
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Školka má novou kuchyni

V naší mateřské škole
Vranovice probíhala v
průběhu srpna až října 2020 rekonstrukce
kuchyně a dalších přilehlých prostor, jako
jsou přípravny jídla, ale
i zázemí pro provozní
personál. Součástí přestavby bylo kompletní
provedení nových rozvodů vody, elektroinstalace a nové tukové
kanalizace. Dále byly
vybourány stávající povrchy a nahrazeny novými obklady a dlažbami. Pro prostor
kuchyně byla navržena nová vzduchotechnická jednotka, která zajišťuje výměnu vzduchu atd.
Celková rekonstrukce se vyplatila. Nyní se naše kuchyň
blýská novotou a může se pyšnit také novým gastronomickým
vybavením, které bylo zakoupeno z důvodu zlepšení hygienických podmínek při stravování a rovněž zastaralosti některého
zařízení. Děkujeme zřizovateli, Obecnímu úřadu Vranovice za
rekonstrukci a pomoc při této akci. Také ale všem rodičům za
trpělivost.
Bc. Martina Hlaváčková

Zprávy z činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Vranovice
Letošní slavnostní vyhlášení Brdské ligy bylo díky nařízení
vlády zrušeno, respektive zatím odsunuto naneurčito. Záměrně píšu díky nařízení vlády a ne díky Covidu 19. Každý
máme na současnou situaci vlastní názor, ale všichni se zřejmě shodneme, že v tom naši politici dost plavou. Ono se není
čemu divit, když se neshodnou ani odborníci. Nezbývá, než
používat vlastní selský rozum. Zkrátka fungovat, jako tomu
bylo do letošního jara. Když je mi blbě, tak nejdu na diskotéku ani do práce roznášet viry a bacily, ale jdu k doktorovi. Teď
už všichni víme, jak funguje rouška, tak si ji holt nasadím,
když nejsem ve své kůži, abych eventuálně nenakazil někoho
dalšího.
V sobotu 28. 11. plánujeme v dopoledních hodinách výlov
naší požární nádrže a odpoledne zahájení adventu na zahradě
školky. Vše bude upřesněno rozhlasem vzhledem k aktuálním
vládním opatřením.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Vševily
Listopadové jubileum
65 let Pavel Švejnoha Vševily
Srdečně blahopřejeme.

Rozsvícení vánočního stromu
a zahájení adventu ve Vševilech
Rozsvícení vánočního stromečku a zahájení adventu v obci
proběhne v neděli 29. listopadu 2020 od 18 hodin (každopádně). Program bude přizpůsoben s ohledem na aktuální
situaci.
Josef Pekárek
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V knihovně ve Vševilech
jsou nové soubory knih

Právě proběhla pravidelná obměna knih, kterou zabezpečuje
rožmitálská knihovna ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy v
Příbrami. Do knihovny ve Vševilech bylo dodáno mnoho knih
různých autorů a žánrů. Vypůjčit si můžete knihy Václava
Větvičky, Kate Mosse, Liane Moriarty a dalších. Vybrat si můžete romány, detektivky, historické knihy i naučnou literaturu. Navštivte vševilskou knihovnu a zpříjemněte si den pěknou knížkou.
Ing. Petr Jarosil

Hudčice
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)

Posvícenská tradice se letos
v obci bohužel neuskutečnila
Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem SDH Hudčice omluvit se za neuskutečnění letité posvícenské tradice – u každého stavení zahrát pro radost, pozvat spoluobčany na večerní
zábavu a prostě se jen tak sousedsky pozdravit. Dlouho jsme
zvažovali a věřili jsme, že tuto tradici 17. října i v letošním
roce ponecháme a uskutečníme, ale vážnost epidemiologické
situace rozhodla za nás. Opravdu nás to mrzí, ale věříme, že
nastalou situaci pochopíte a všichni se ve zdraví sejdeme v
roce příštím.
starosta SDH J. Čížek

Zahájení adventu v Hudčicích

Rádi bychom vás pozvali na zahájení adventu v Hudčicích,
které se uskuteční dne 28. listopadu od 17.00. Přijďte se zahřát příjemným svařáčkem, nebo čajem, zaposlouchat se do
vánočních písniček a naladit se na vánoční čas. Akce proběhne venku, proto věříme, že bude možné ji uskutečnit a alespoň na chvilku zapomenout na starosti dnešních náročných
dnů. Konání akce však závisí na vládních nařízeních, která
samozřejmě budeme pečlivě sledovat a dle nich se budeme
také řídit.
(ld)

Karetní turnaj v křížové sedmě

Dne 26. 9. 2020 se uskutečnil již 11.
ročník tradičního karetního turnaje
v křížové sedmě. Výkonost zúčastněných párů byla značně vyrovnaná, a
tak turnaj nepostrádal napětí až do
poslední chvíle. Trofej nejvyšší, putovní pohár, nakonec po urputném
boji získal místní tým ve složení Ladislav Doležal a Tomáš
Balek. Na 2. místě skončili těsně Iva a Josef z Rožmitálu p. Tř.
Třetí místo obsadili Karel Potočka a Miroslav Vůjtěch z Prahy.
Tímto bychom také rádi poděkovali nejen soutěžícím, ale i
sponzorům: Jitce Adamové, Václavu Trefnému s kamarádem,
ZD Bubovice, Miroslavu Viktorovi, podniku Kámen Hudčice,
Koruna, Pivovar Herold Březnice, Pivovar Prazdroj Plzeň, a
Nuslům z Koupě. Za rok se těšíme opět na shledanou.
(ja)

Sedlice
Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 9. 9. 2020
41/9/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program
zasedání dne 9. 9. 2020, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
42/9/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
43/9/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje proplacení faktury č. 2020154.
44/9/2020 Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít dodatek č. 3 s auditorem A + D Help, spol. s r.o. ke Smlouvě o
vykonání přezkoumání hospodaření obce uzavřené 8. 6. 2017.
45/9/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít
smlouvu se společností Rema systém, a. s. o využití sběrného
místa pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů.
46/9/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019 se společností Šindler důlní s.r.o. ohledně změny termínu předání
staveniště (zahájení stavby).

Informace z veřejné schůze
Vážení občané, koncem září proběhla veřejná schůze, kde
jsem přítomné informoval o možných variantách likvidace
splaškových vod. Nejjednodušeji proveditelné je dokončit rozpracovaný projekt velké centrální kanalizace, která spolu s
vranovickou končí na městské čističce v Rožmitále pod Třemšínem. Tato varianta měla na schůzi největší podporu občanů i zastupitelů a umožní v téměř všem komfortně vyřešit
problém vyvážení splašků. Navíc je toto řešení již kompletně
připravené, naprojektované, má všechna povolení a vyjádření, je vybraný zhotovitel. Nicméně má i řadu nevýhod a ta
nejpodstatnější je finanční náročnost. I přes získané dotace
je potřeba si vzít půjčku a přistoupit ke zvýšení daně z nemovitosti, což bylo i podmínkou úvěrové smlouvy. Tuto změnu
jsem během schůze opomněl zmínit, uvádím na pravou míru
zde. Osobně mě to nijak netěší, podle mého názoru je projekt
finančně nadměrně náročný a mnou podporované čištění domovními čistírnami je zodpovědnější řešení s udržením vody
v krajině, ale tato možnost stejně jako další přednesené na
schůzi je mnohem méně připravená, bez projektu, bez stanovisek všech úřadů a orgánů. Její realizace nemá takovou
podporu a nebude jednoduchá ani rychlá.
Vystoupit z “rozjetého vlaku” je krokem nejistým, navíc je
navržená kanalizace propojena i s Vranovicemi a Rožmitálem.
Naprosto rozhodující jsou finanční možnosti obce, které budeme řešit v průběhu listopadu při sestavování rozpočtu na
rok 2021.
Jiří Čech, starosta

Kontejnery na velkoobjemový odpad
V sobotu 14. 11. v Sedlici na návsi a o týden později v sobotu 21. 11. v Hoděmyšli před hasičárnou v čase od 10 do 11
hodin dopoledne bude možné využít obecních kontejnerů pro
uložení velkoobjemového odpadu.
Jiří Čech, starosta

Aktuální informace z obce Sedlice
najdete na oficiálních webových stránkách

www.sedlice-obec.cz
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Společenské a kulturní akce v obci
Bohužel, lampionový průvod v Sedlici neproběhl, ani další
akce nebude obec v tuto složitou dobu organizovat. Důvodem
jsou opatření pro omezení šíření koronaviru. Věřím, že brzy
nastane čas a tyto příjemné společenské události se nám opět
podaří uspořádat.
Jiří Čech, starosta

Koupě
Aktuální informace z obce Koupě
najdete na oficiálních webových stránkách

www.obec-koupe.cz

Bezděkov p. Tř.
Listopadové jubileum
75 let Karel Dražan Bezděkov p. Tř.
Srdečně blahopřejeme.

Nový dopravní automobil
pro jednotku dobrovolných hasičů
V pondělí 5. října převzal starosta obce od zástupců společností Auto Vinkler s. r. o., dodavatele vozů Ford a STS Prachatice, výrobce hasičských nástaveb nový dopravní automobil
Ford Transit DA-L1Z, který bude sloužit pro dopravu jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Bezděkov pod Třemšínem.
Tento automobil byl pořízen z dotací Generálního ředitelství HZS ČR a Středočeského kraje, zbylou část pořizovacích
nákladů dofinancovala Obec Bezděkov pod Třemšínem. Po
vyřízení nezbytných formalit a přihlášení vozidla do Integrovaného záchranného systému bude jednotka sboru dobrovolných hasičů obce po několika letech opět plně schopna zásahu.
Vilém Trčka, starosta obce
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O počasí v září
Tento první podzimní měsíc si ještě převážně podržel charakter léta. Vyznačoval se velmi stálým počasím, což je pro září
obvyklé. Až do 24. 9. se vyskytly pouze nepatrné srážky, při
nichž spadlo celkem jen 1,4 mm vody! Oblačnost byla převážně zmenšená. Celkově vyšel tento měsíc jako teplotně slabě
nadnormální a srážkově slabě podnormální, když průměrná
teplota 13,2°C je 0,9°C nad dlouhodobým normálem a úhrn
srážek 40,3 mm odpovídá 78 % téhož normálu. Vodní bilance
se tedy poněkud zhoršila.
Od 1. do 10. 9. převládalo počasí se zmenšenou oblačností a
slabě pršelo jen 10. 9., kdy spadlo pouhých 0,6 mm srážek.
Častým jevem byla silná rosa. Denní teploty se pohybovaly v
rozmezí 16,2°C až 26,6°C (5. 9.). Hranice 25°C dosáhly teploty ještě ve dnech 4. a 9. 9. V noci to bylo v rozmezí 5,1°C (2.
9.) až 12,7°C.
Období od 11. do 16. 9. bylo nejteplejší. Teploty vystupovaly
nad 25°C a horko bylo 16. 9., 29,3°C, což je i nejvyšší teplota
v měsíci. Proběhla řada krásných zářivých dní s charakterem
pozdního léta. I noci byly teplé, s výjimkou 12. 9. vždy nad
hranicí 10°C. V okolních lesích pokračoval intenzivní růst
hub.
Období od 17. do 24. 9. bylo již chladnější, teploty přes den
spadly asi o 5°C, ale stále bylo krásně a příjemně. Rána už
začala být chladná a ve dnech 19. a 20. 9. jsme zaznamenali
první přízemní mrazíky (při zemi do -1°C), které nic nepoškodily. Ráno při výskytu silné rosy byla často relativní vlhkost
kolem 100 %. To alespoň částečně tvořilo povrchovou vláhu.
Od 25. 9. do konce měsíce bylo zpočátku velmi chladno,
dne 26. 9. dosáhla teplota přes den jen 6,9°C. Došlo k velké
a náhlé změně charakteru počasí. Nejnižší teplotu v měsíci
jsme zaznamenali na sv. Václava (28. 9.), a to 1,0°C (při zemi
byl mrazík -1,2°C). Důležitý byl ale výskyt vydatného deště,
když ve dnech 25. a 26. 9. napršelo celkem krásných 35,4
mm! Déšť ve dnech 28. a 29. 9. byl již slabší (celkem 3,5 mm).
Tato blahodárná vláha měla velký význam, navíc byla dobře
půdou přijata, neboť déšť byl vytrvalý a ne příliš silný. Začalo
se pak pozvolna oteplovat.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Inzerci v Třemšínských listech můžete objednávat
e-mailem na tremsin.listy@rozmitalptr.cz

Řádková inzerce
q Koupím nebo pronajmu garáž na Sádkách v Rožmitále pod Třemšínem. Kontakt: 721 462 579.

KOUPELNY
ROŽMITÁL

Aktuální informace z obce Bezděkov p. Tř.
najdete na oficiálních webových stránkách

www.bezdekovptr.cz

voda - topení - plyn

606 260 996
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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

ZEDNICKÉ
A STAVEBNÍ PRÁCE
- REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ
- ZATEPLENÍ FASÁD
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KAMENNÉ PODEZDÍVKY
- OBKLADY, DLAŽBY
- SÁDROKARTONY

- ZDIVO
- OMÍTKY
- PODLAHY
- PLOTY
- KOMÍNY
- OPĚRNÉ ZDI

TOMÁŠ BAJKO
tel.: 723 061 223

Hledáme právě Váš talent!
Od roku 1997 je WSM výrobcem parkovacích a informačních systémů, se kterými se můžete setkat každý den.
Náš tým můžete posílit jako:



100 %

Svářeč

JISTOTA

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






Třináctý plat v plné výši
Stravenky v hodnotě 100,- Kč
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní připojištění

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 145 · www.wsm.cz/cs/kariera · Kontaktní osoba: Ilona Skákalová
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs

Třemšínské listy - listopad 2020

PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ
BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287
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ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv
MILADA FILIPOVSKÁ
pojišťovací
zprostředkovatel

Platba kartou možná
Těším se na vaši návštěvu.

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

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

28
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INTERNET

TELEVIZE

MOBIL

SPOJILI JSME SÍLY
Super rychlý

INTERNET a TELEVIZE
5+Ó/)Óĥ=)á
www.nej.cz
sluzby.pribram@nej.cz

od

;7?.áÊ)ÓÊ
ɟ(Ó

Pro instalaci zdarma
volejte 321 322 111

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

Třemšínské listy - listopad 2020
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Firma NERAK-Rožmitál spol. s r. o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti Aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

Prodej ledvického uhlí,
písku a 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

Protisluneční a bezpečnostní
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Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

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

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

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

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

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

instalace a pronájem koncového zařízení

ořech 1 Ledvice kátrované
ořech 2 Ledvice
kostka Ledvice
německé brikety
brikety uhelné 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 prosincového čísla pro příjem
inzerce bude v pátek 20. listopadu
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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Projektové dny v Techaku Kulturní dům ve Hvožďanech
Ve čtvrtek 24. září vyrazili žáci 5. - 6. ročníku Základní školy ve Hvožďanech do Technické akademie v Březnici, kde se
v rámci projektu Šablony II zúčastnili programu Objevování
vesmíru. Děti se dozvěděly zajímavé informace o vzniku vesmíru, rozvíjely svou tvořivost díky robotickým stavebnicím a
na závěr prozkoumaly taje vesmíru či vesmírné lodi díky virtuální realitě. Žáky virtuální realita velice nadchla, neboť není
běžnou součástí výuky.
David Josef Trčka, Ivana Švejdová

prošel rekonstrukcí interiéru

V polovině září byla dokončena rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu a sál byl předán
do užívání. Bohužel, vzhledem k nedobře se vyvíjející situaci kolem epidemie
Covid-19 kulturní dům
na své první návštěvníky
teprve čeká. V říjnu se využila nucená covidová přestávka kulturních akcí a
byly zavěšeny nové závěsy
a záclony, které přispějí ke
zlepšení akustiky sálu. Na
horním snímku je sál před
rekonstrukcí a na dolním
po ní.
Markéta Balková

Představení Mediální bludiště
V úterý 6. října se také žáci 2. až 4. ročníku hvožďanské školy vydali v rámci projektu Šablony II do březnické Technické
akademie. Čekal je zde program Věci kolem nás. Na návštěvu
se děti velice těšily a zajímavý program je nezklamal. Vyzkoušely si sestavit auto, které nakonec všem skutečně jezdilo, zahrály si hry na počítači a na závěr se virtuálně proletěly celým
světem.
Daniela Voříšková, Leona Burdová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH. Automotoklub Zalány se s námi
podělil o radostnou zprávu. „Lukáš Procházka, člen AMK
Zalány v AČR, se stal vicemistrem ČR pro rok 2020 v disciplíně QUAD,“ informoval předseda zalánského automotoklubu Oldřich Kolář.
Foto: archiv AMK Zalány

Také v tomto školním roce hvožďanská škola pokračuje v projektu O2 Chytrá škola, jehož cílem je provést žáky nástrahami
pohybu a pobytu na sítích. Tématem zatím posledního setkání byla mediální gramotnost - interaktivní představení Mediální bludiště. Cíl byl zřejmý - naučit děti rozlišovat zprávy,
které na nás chrlí média. Ne všechny zprávy, které přijímáme,
jsou seriózní a především pravdivé. Abychom byli upřímní,
toto rozlišování vždy nezvládají ani dospělí lidé. Ale herci z
Fóra pro prožitkové vzdělání na to šli opravdu šikovně. Zahráli dětem scénku, z níž bylo zcela jasné, že některá média
mohou lidem naprosto zničit kariéru nebo dokonce život. Žáci
se navíc aktivně podíleli na rozboru scénky a také si všichni
sami zahráli.
Napříště určitě budou při přijímání zpráv z některých médií obezřetnější, neuvěří zkrátka úplně všemu, co viděli, četli
nebo slyšeli.
Daniela Voříšková

Herní prvky na hřiště do Pňovic

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vranovicích se dočkala nové, moderně vybavené kuchyně.
Foto: archiv obce

Vedení města Rožmitál p. Tř. se
pravidelně na schůzích samospráv schází se zástupci osadních výborů osad spadajících
pod město a dle možných financí i rozpočtu se snaží jejich prostřednictvím plnit přání občanů v
přilehlých osadách. Jedním z požadavků byly také herní prvky houpačky a skluzavky pro děti do
Pňovic.
Aleš Haluska
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Stavební práce na silnici finišují

Stavební práce na komunikaci II/191
Rožmitál pod Třemšínem – hranice
kraje pomalu finišují. Termín otevření
úseků Roželov – křižovatka Hutě pod
Třemšínem by měl být koncem listopa-

du 2020. Poslední etapy této náročné
rekonstrukce začnou opět na jaře 2021
v úseku Roželov – Mýta, a v plánu je i
rekonstrukce mostu a povrchů v Rožmitále p. Tř.
Markéta Balková

Zahajovací koncert třetího ročníku
Festivalu Jakuba Jana Ryby

V Galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem se konal 28. září
Zahajovací koncert 3. ročníku festivalu
Jakuba Jana Ryby. Už tradičně představil v obnovené rožmitálské premiéře
některý z Rybových instrumentálních
koncertů. Tentokrát to byl dvouvětý
Koncert pro lesní roh a orchestr in Dis.
N 541. Dále zazněl Koncert pro lesní
roh a orchestr č. 4 Wolfganga Amadea
Mozarta a také díla Karla Ditterse von

Dittersdorf Symfonie č. 4. F dur Zachránění Andromedy Perseem. Pod taktovkou dirigenta Jiřího Štrunce vystoupil Symfonický orchestr Konzervatoře
Plzeň a vynikající hráčka na lesní roh
Zuzana Rzounková. V rámci zahajovacího koncertu požehnal Pater Petr Misař novému cédéčku s hudbou Jakuba
Jana Ryby. Další plánované koncerty
festivalu byly kvůli vládním opatřením
posunuty.
(fž)

VOLBY. V říjnu se konaly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a
dvoukolové volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Novou hejtmankou se na základě výsledků voleb stala Mgr. Petra Pecková. Novým senátorem za náš obvod byl zvolen Petr Štěpánek. Letošní volby se konaly kvůli
šíření nákazy koronavirem za přísných hygienických opatření. Kompletní
volební výsledky najdete na www.volby.cz. Snímek je z volební místnosti ve
Vranovicích.
Foto: Blanka Strnadová

Ve Hvožďanech točil
štáb České televize

V pátek 18. září navštívil štáb České televize Hvožďany. Vše se „točilo“ kolem
hvožďanského Špejcharu, který prošel
významnou obnovou. Výsledkem půldenního natáčení je díl věnovaný obnově venkovských památek v pořadu Náš
venkov, který bude odvysílán v sobotu
7. listopadu dopoledne na ČT2.
(mb)

V Podbrdském muzeu
se konala vernisáž

V Podbrdském muzeu proběhlo 2. října
slavnostní zahájení výstavy Hlavy malíře Josefa Synka a architekta a designéra
Vlastimila Tesky. O hudební doprovod
se postarali pedagogové ZUŠ J. J. Ryby
Jiří Špecián a Zdeněk Teska. Pokud
aktuální situace dovolí, bude výstava
Hlavy k vidění v Podbrdském muzeu do
konce listopadu 2020.
(pm)

Na kompostárnu byl
pořízen nakladač

Město Rožmitál pod Třemšínem nadále
modernizuje i své provozy, a tak se dočkalo také středisko kompostárny, kde
byl pořízen zbrusu nový nakladač značky Schaffer a drtící třídící lopaty značky Cobra.
Aleš Haluska

