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Delegace z Rožmitálu
navštívila Kunštát

Delegace z Rožmitálu p. Tř. v čele se starostou Pavlem Bártlem se vypravila 18.
září do moravského partnerského města
Kunštát na proslulý hrnčířský jarmark.
Kromě setkání se zástupci Kunštátu a
Poděbrad se rožmitálský starosta setkal
na Moravě také s ministryní financí Alenou Schillerovou.
(fž)

Špejchar obdivují ve
Valdštejnské zahradě

Ročník XVIII. - č. 10

Dokončení rozsáhlé rekonstrukce

Koncem října by měla být dokončena
rozsáhlá rekonstrukce silnice II/191
z Rožmitálu pod Třemšínem na hranici kraje, která zahrnovala i demolici a
výstavbu dvou mostů. Tato téměř čtvrtmiliardová stavba ovlivňovala naše cesty každý den téměř dva roky. Přes řadu
obcí byly vedeny objízdné trasy, proto
vybrané komunikace, které byly těmito objížďkami nejvíce zatíženy, byly v
průběhu září kompletně opraveny. Na
snímku je nový povrch silnice Hvožďany
– Roželov.
(mb)

V Rožmitále se konal už posedmé
Podbrdský farmářský a řemeslný trh

V úterý 7. září proběhla ve Valdštejnské zahradě vernisáž výstavy Má vlast
cestami proměn – příběhy domova pod
záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova. V průřezové kolekci třinácti
krajských proměn napříč všemi kraji reprezentoval Středočeský kraj hvožďanský Špejchar. Na snímku jsou senátor
Petr Štěpánek, starostka Hvožďan Markéta Balková a senátor a předseda Stálé
komise Senátu pro rozvoj venkova Jiří
Vosecký.
(mb)

Uzávěrka listopadového
čísla bude ve středu
20. října

Místní akční skupina Podbrdsko uspořádala 18. září v Rožmitále pod Třemšínem už posedmé Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Více než 40 prodejců
přivezlo na trh mnoho pěkných rukodělných výrobků a skvělých potravin všeho druhu. „Děkujeme za pomoc a spolupráci Městu Rožmitál pod Třemšínem a
Podbrdskému muzeu. Tak zase za rok na viděnou,“ uvedla ředitelka kanceláře
MAS Podbrdsko Jana Filinová.
Foto: archiv MAS Podbrdsko
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Září ve speciální základní škole

Pro žáky Speciální základní
školy Rožmitál p. Tř. bylo v
září připraveno hned několik akcí. Asi největší ohlas
měla návštěva ZOO v Hluboké nad Vltavou, kterou si
i díky krásnému počasí děti
užily. V závěru září máme
připraveny ještě tři skvělé
akce - návštěvu lesní školky s výkladem v Nepomuku,
exkurzi do Národního muzea a den s olympionikem,
kdy nás navštíví některý z
paraolympioniků a sportovní den bude probíhat v režii jeho a
týmu, který si s sebou přiveze. Září také znamenalo zvýšené
úsilí při práci na školní zahradě, které o prázdninách chyběla
potřebná péče.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Školáci usedli do lavic

V ROŽMITÁLE ve středu 1. září slavnostně před budovou
školy přivítali nový školní rok 2021/2022 opět pouze
prvňáčci, šesťáci a deváťáci, ostatní žáci a žákyně zahájili nový školní rok se svými třídními učitelkami a učiteli
ve třídě. Do školních lavic zasedlo 37 prvňáčků. Celkem
škola čítá na začátku školního roku 440 žáků. Školní rok
se ponese ve znamení celoročního projektu „Ve zdravém
těle zdravý duch“.

VE HVOŽĎANECH se uskutečnilo zahájení nového školního roku před budovou školy. Do lavic první třídy zasedlo
letos 10 prvňáčků, z toho šest chlapců a čtyři dívky.

Pohádkový pochod ve Vranovicích

VE VĚŠÍNĚ byla středa 1. září slavnostním dnem pro deset prvňáčků, kteří zasedli poprvé do školních lavic. Všem
žákům školy přejeme mnoho úspěchů v učení, spoustu
kamarádů a klidný školní rok 2021/2022.

Festival Jakuba Jana Ryby
Ve Vranovicích se konal 12. září už osmnáctý ročník pohádkového pochodu pro děti a dospělé. Počasí nám opět přálo,
sice na začátku spadlo pár kapek, ale pak už prosvěcovalo sluníčko a bylo krásně. Ideálně na procházku přírodou. V
průběhu celého pochodu čekaly na děti pohádkové postavičky, které měly připravené soutěžní úkoly. Po dokončení trasy bylo připraveno pro malé i velké účastníky občerstvení a
příjemné posezení. Jsme rádi, že jsme se sešli v tak hojném
počtu. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci pohádkového pochodu. Dále bych chtěla
moc poděkovat za bezplatné zapůjčení masek z Půjčovny v
Hoděmyšli, která nás takto sponzoruje každý rok. Věřím, že
se pohádkový pochod i průběh celého nedělního odpoledne
líbil všem zúčastněným.
Petra Poláková

V Podbrdském muzeu přímo v expozici Jakuba Jana Ryby a
České mše vánoční se konal 3. září Komorní koncert 4. ročníku Festivalu J. J. Ryby. Flétnista Jaroslav Pelikán a Doležalovo kvarteto vykouzlili neopakovatelnou atmosféru hudbou J. J. Ryby, W. A. Mozarta a J. Myslivečka.
(pm)
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Rožmitál pod Třemšínem
Schůzku s notářkou
lze dohodnout předem
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 13. a 20. října
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Moštárna v Rožmitále
Provoz v říjnu 2021
sobota:
2. 10., 9. 10.,
16. 10., 23. 10., 30. 10.
8:00 – 10:00
Informace na tel. číslech:
606 585 610, 737 225 923
www.zahradkari.cz

V Rožmitále jsou další
nádoby na použitý olej
Město Rožmitál pod Třemšínem pořídilo
další dvě nádoby na použitý olej z domácností. Byly umístěny do centra města, a to na sídliště ke kotelně. Jedna nádoba je již stále umístěna před sběrným
dvorem v Rožmitále. Pokud se nádoby
osvědčí, budou ve městě postupně umístěny i další. Použitý olej z domácností
patří právě do těchto nádob a ne příkladně do záchodu, kde následně zanáší
kanalizaci a zatěžuje čistírnu odpadních
vod. Olej a tuky je nutné vkládat pouze
v plastových, dobře uzavíratelných lahvích, aby nedošlo ke znečištění sběrné
nádoby. Prosíme občany, aby do nádob
na použitý olej nevhazovali jiný komunální odpad.
Aleš Haluska, radní

Nabídka pronájmu
nebytových prostor
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí k pronájmu nebytový prostor v čp.
8 v Rožmitále pod Třemšínem. Celková plocha k pronájmu je 49,12 m2
(33,12 m2 místnost + 16 m2 společné
prostory). Měsíční nájemné 1375 Kč
+ 2000 Kč zálohy na služby (teplo,
voda, elektřina). Termín podání žádostí o pronájem: do 29. 10. 2021 do
14 hodin na podatelnu Městského
úřadu v Rožmitále pod Třemšínem.
Bližší informace poskytne bytové
hospodářství Města Rožmitál pod
Třemšínem na telefonním čísle 318
665 217.
(red)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
myslím, že nám září poněkud napravilo ne úplně letní počasí během prázdnin
a až na několik dní jsme si užívali krásné „mariánské“ a pak „babí“ léto. Uvidíme, jak říjen, snad se ještě pár hezkých
dnů najde a užijeme si slunný začátek
barevného podzimu.
Letošní říjen je významný tím, že jsou
před námi další volby, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Konají se 8. a 9. října 2021. Je
každého svobodná volba, koho bude volit. Politici často spoléhají zvláště v této
rychlé době na krátkost lidské paměti,
proto je zvláště před volbami dobré jít
v myšlenkách zpátky i více let a vzpomenout, jak se k nám politici jednotlivých stran chovali a jak plnili své sliby.
Každopádně bychom neměli propásnout
tento prvek demokracie, a to jít k volbám a zvolit si své zástupce.
V zářijovém čísle jsem se zmiňoval o
kauze rušení osobní dopravy na železniční trati Rožmitál – Březnice. Jednání se současnou politickou garniturou
Středočeského kraje je v tomto bodě bohužel zatím neúspěšné. Po našem návrhu při jednání, kdy by bylo možné uspořit cca půl nákladů, a návrhu kraje, že
by v tomto případě požadoval úhradu
50 % nákladů, se situace z týdne na
týden změnila a kraj požadoval spoluúčast 75 % nákladů, což bylo pro Rožmitál, Březnici a Chrást cca 1 800 000 Kč,
a to je ze strany obcí neakceptovatelné.
Ministerstvo dopravy nově podle informací vyvolalo jednání s Asociací krajů
na 24. 9., což je po uzávěrce tohoto čísla. Uvidíme, zda se něco na postoji Středočeského kraje změní.
Září a říjen jsou ve znamení dokončení několika investičních akcí, které
s sebou v několika případech nesou
i omezení pro některé z vás, za což se
omlouvám. Začátkem září byla dokončena investiční akce kraje, tj. dokončení
rekonstrukce komunikace směrem na
Hvožďany, jež v sobě zahrnovala rekonstrukci mostu. Jako malé odškodné za
komplikace byla vykomunikována celková výměna stavidel u Kaberny a výměna povrchu ve Spojovací ulici. K svému
dokončení spěje i investiční akce našich sousedů, Vranovic a Sedlice, díky
které se obě obce napojí na naši ČOV

a umožní napojení na
kanalizaci i mnoha našim občanům. Díky této
stavbě odkanalizujeme
i Malý a Velký Šichtant, kde je již nejvyšší
čas odpady řešit. Velký Šichtant se již také
dočká nové střechy, za
což jsem vzhledem k jejímu stavu rád,
protože dostupnost a cena stavebního
materiálu jsou bohužel velký problém.
V závěru kalendářního roku bude také
dokončena naše největší investiční akce
letošního roku, nový přivaděč a vodovod
na Zalánech. V rámci akce bude opravena i celá komunikace. S poskytovatelem
dotace vedeme jednání, zda neprodloužit termín dokončení, aby se komunikace po částečné opravě dělala až na
jaře po slehnutí zeminy ve výkopech. V
letošním roce zahájíme další investiční
akci, a to opravu komunikace, která si
to opravdu zaslouží, ulice Třemšínské a
část Tyršovy. Hlavní práce a dokončení
je plánováno v roce 2022.
Závěrem příspěvku bych vás rád pozval na kulturní akce, které nám, doufám, mimo jiné zpestří říjnové dny. Myslím, že si snad každý najde svůj „šálek
kávy“.
Zajímavý nápad je Podzimní koncert
k poctě českých patronů, na který nás
zvou do kostela sv. Jana Nepomuckého
Třemšínská kvítka. Milovníci dobré dechovky a příznivci Rožmitálské Venkovanky jsou srdečně zváni na její tradiční
Podzimní koncert. Pro milovníky humoru Lukáše Pavláska připravilo Městské
kulturní středisko One man show Lukáše Pavláska s názvem „Kdo nepláče,
není Čech“. Domnívám se, že v závěru
října by si nikdo neměl nechat ujít akci,
kterou pro vás připravilo Město Rožmitál p. Tř. a Veterán klub starostové. Jde
o koncert houslového virtuosa a rožmitálského rodáka Václava Hudečka za
doprovodu klavíristy Lukáše Klánského. Pozvánky na jednotlivé akce s dalšími údaji najdete opět v rubrice Kalendář
kulturních a sportovních akcí. Nezbývá
než věřit, že vše proběhne bez omezení a
návštěvníci si i další kulturní akce užijí.
Přeji šťastnou ruku při volbách a pohodový říjen plný barev. Mgr. Pavel Bártl

Vstupenky na koncert Jaroslava Svěceného
Vstupenky na vánoční koncert houslisty Jaroslava Svěceného, který vystoupí
ve společenském centru 23. prosince od 18 hodin spolu s klavíristkou Lucií
Tóth, jsou v předprodeji v MKS Rožmitál p. Tř. nebo v drogerii na náměstí.
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Rožmitálští čápi se vydali Zámek zdobí nová vrata
na dlouhou cestu do Afriky

Letošní rok byl pro naše rožmitálské čápy komplikovaný od
samého začátku. Než se usadil na komíně náš pár, byl na
něm, i když krátce, i jiný pár. Ten odlétl po několika hodinách,
zřejmě u nás jen odpočíval. Naše dvojice se dala dohromady
7. dubna, kdy přilétla samice. Jak již bylo dříve uvedeno, vyvedl čtyři mladé a byla radost se dívat, když vykoukly hlavičky. Mladí rychle rostli a jejich první pokusy o létání vyvolaly
jistě úsměv nejednoho pozorovatele. Protože je hnízdo u Normy, nemají čápi o diváky nouzi.
O úmrtí dvou čápat na drátech vysokého napětí již bylo psáno v minulém vydání, proto bych se zmínil jen o tom zřejmě
nejmladším. Říkám mu plaváček, protože nechtěně přistál v
Sadoňském rybníku. Asi slabý a málo vyspělý nepřelétl vodní
plochu a z důvodu velmi promáčených křídel by sám nedokázal vzlétnout. Rád opět připomenu odvahu a obětavost jeho
zachránce, pana Šobra z Rožmitálu, který pro čápa doplaval
a pomohl mu na břeh. Pro našeho plaváčka se stal „erzetou“,
která mu zachránila život. Po převezení do Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan byl umístěn k březnickým mladým
čápům, kterým někdo otrávil otce. Náš mladý čáp byl proti
březnickým, vyspělejším čápům o dost menší a slabší. Byl
jsem se v Hrachově na něj podívat a moc jsem nevěřil, že bude
moci odletět. Tam mu však byla dána péče VIP hotelu s pěti
hvězdičkami. Dostával vydatnou stravu a neuvěřitelně se zotavoval a sílil. Kolektiv kolem pana Pavla Křížka, šéfa tohoto
zařízení, dal plaváčka natolik dohromady, že byl spolu s březnickými kamarády vypuštěn do volné přírody a jistě všichni
tři namířili směr Afrika. Na cestě se přidruží k jiným čápům a
společně poletí dál. Než odlétli, prý několikrát zakroužili nad
záchrannou stanicí, jako by chtěli poděkovat za péči, ještě
jednou slétli pro „svačinku“ a vydali se na dlouhou cestu do
teplých krajin.
Závěrem ještě zmínka o jediném čápěti, které zůstalo na
hnízdě. Asi mu bylo smutno po sourozencích, ale nic naplat,
z hnízda odlétl 20. srpna odpoledne, rodiče pak 21. srpna v
ranních hodinách.
Komplikovaný čapí rok je minulostí. Určitě si všichni přejeme, aby čápi ve zdraví doletěli do Afriky. Už teď se těšíme na
jejich jarní návrat.
Miloslav Maroušek

Po desítkách let má rožmitálský zámek konečně důstojný
vstup do hlavní brány. Brána je vizitkou vzhledu a vždy náležela k důležitým obranným prvkům hradu. Změnu ocení jistě
jak obyvatelé města, tak návštěvníci Rožmitálu, kteří téměř
vždy k zámku při své návštěvě města zavítají. Nová vrata jsou
krásná, velmi masivní - jedno jejich křídlo váží okolo dvou
metráků a zvedat je do vertikální polohy muselo jedenáct silných mužů. Jsou výsledkem úsilí mnoha Rožmitálských: návrh vrat ve spolupráci s památkáři zpracoval Ing. arch. Jan
Pešta. Dřevo na vrata laskavě věnovala firma KAISER, s. r. o.
a vyrobilo je Truhlářství Petr Kaiser, s. r. o. přičemž jak pan
Josef Kaiser, tak pan Petr Kaiser byli osobně velmi nápomocní. Konkrétně se pak vratům při výrobě věnoval mimořádně
zkušený a šikovný truhlář pan Michal Kašpar.
Výrobu vrat podpořila Nadace Občanského fóra v rámci programu Opomíjené památky. Celá akce je výsledkem snažení
spolku Rožmitálský zámek, z. s.
Vrata byla v neděli 19. září slavnostně pokřtěna za účasti
téměř všech svých autorů. Věříme, že Lvové z Rožmitálu by na
ně byli náležitě pyšní stejně jako my! Rožmitálský zámek, z.s.

Hlasujte pro rožmitálské hasiče
v Anketě Dobrovolní Hasiči Roku

Rožmitálští hasiči uctili památku
zesnulých kolegů z Koryčan

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem byla nominována v rámci 11. ročníku Ankety Dobrovolní
Hasiči Roku. Dostala se tak mezi pět nejlepších jednotek v oblasti střed-sever Čech. Rožmitálští hasiči byli letos nominováni za zásah u požáru naskladněné štěpky v areálu soukromého zemědělského družstva v srpnu loňského roku v Zalánské
ulici v Rožmitále pod Třemšínem. Jednalo se o rozsáhlý požár,
u kterého byl vyhlášen IV. zvláštní stupeň poplachu. Jednotka se podílela na likvidaci požáru, ochraně zvířat a budov v
okolí a zřizovala čerpací stanoviště. Po zdolání požáru ještě
několik dní držela dohled na požářišti.
Teď přichází na řadu veřejnost, která svým hlasováním rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech místech k ocenění díky partnerům ankety obdrží
finanční a věcné dary. Hlasovat můžete až do 20. 10. 2021 na
webu nebo prostřednictvím SMS. Připomeňme, že v loňském
ročníku ankety se rožmitálští hasiči umístili na třetím místě.
Hlasujte a podpořte Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Rožmitál pod Třemšínem v 11. ročníku Ankety Dobrovolní
Hasiči Roku prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu
www.adhr.cz/hlasovani-jednotky nebo prostřednictvím SMS
ve tvaru HASICI JSSC4 zaslané na číslo 900 77 06.
(red)

V neděli 19. září v pravé poledne se hasiči z rožmitálské JPO
II připojili k pietnímu aktu k uctění památky dvou hasičů
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, zesnulých při výbuchu rodinného domu v Koryčanech. Nastoupené
družstvo vzdalo hold minutou ticha před vyjetou hasičskou
technikou se zapnutým výstražným zařízením v areálu hasičské zbrojnice. Stejně tak se pieta konala na stanicích HZS i u
jednotek SDH po celé České republice.
Milan Polák
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem

Starém Rožmitále.
25. – 31. 10. V Podbrdském muzeu
můžete navštívit Podzimní tvořivou
dílnu. Účastníci prozkoumají barvy a
struktury podzimu a vytvoří originální suvenýr. Inspirací jim bude tvorba
výtvarníka Iva Buriana. Přijďte kdykoli
v otevírací době muzea. Vstupné je 20
Kč za osobu.

2. 10. V kostele sv. Jana Nepomuckého
na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem
se bude konat Podzimní koncert k
poctě českých patronů. Na koncert,
který začne v 18:00, zvou Třemšínská
kvítka.
3. 10. Ve sportovním areálu ve Starém Rožmitále začne v 10:30 utkání
Západočeského oblastního přeboru
v národní házené Spartak Rožmitál Sokol Kyšice B.
6. 10. V Podbrdském muzeu se
uskuteční od 17:00 vernisáž výstavy
Ivo Buriana Nepatřičnosti 3. Vernisáž hudebně doprovodí Petr Vašina.
Výstavu fotografií, objektů a dalších
děl příbramského výtvarníka můžete
navštívit v galerii Podbrdského muzea
až do neděle 14. 11. Otevírací doba je
od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od
13 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.
14. 10. Rožmitálská knihovna zve
od 18:00 na besedu s názvem Kam
zmizela jantarová komnata? Do
tajů jejího záhadného zmizení zasvětí
návštěvníky spisovatel a filmový dokumentarista Milan Zacha Kučera.
15. 10. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 celovečerní dokumentární film Karel, který přináší
ojedinělý vhled do soukromí a do duše
Karla Gotta. Vstupné je 130 Kč.
16. 10. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 15:00 americký animovaný film Tlapková patrola ve filmu.
Vstupné je 110 Kč.
16. 10. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 na žádost diváků
znovu film režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
Vstupné je 130 Kč, film je přístupný od
12 let.
16. 10. Ve sportovním areálu ve
Starém Rožmitále sehraje Spartak
Rožmitál od 15:00 zápas Západočeského oblastního přeboru v národní
házené proti Sokolu Blovice.
17. 10. Všichni milovníci dobré dechovky a příznivci Rožmitálské Venkovanky jsou srdečně zváni na tradiční
Podzimní koncert. Podzimní koncert
Rožmitálské Venkovanky se bude
konat v neděli 17. října 2021 od 18
hodin ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Vstupenky jsou
k dostání v předprodeji v Městském
kulturním středisku v Rožmitále pod
Třemšínem.
18. 10. Městské kulturní středisko zve
na One man show Lukáše Pavláska
s názvem „Kdo nepláče, není Čech“.
Show se bude konat 18. října 2021 od

26. 10. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 nový český romantický film režiséra Jana Prušinovského Chyby. Vstupné je 100 Kč, film
je přístupný od 15 let.

One man show Lukáše Pavláska začne
18. října v 19:00 v rožmitálském společenském centru. Vstupenky předprodává MKS Rožmitál p. Tř.
19:00 ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Vstupné je 250
korun. Vstupenky můžete zakoupit v
Městském kulturním středisku.
19. 10. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 film Není čas zemřít s Danielem Craigem v roli agenta
007 Jamese Bonda. Vstupné je 130 Kč,
film je přístupný od 15 let.
21. 10. Rožmitálská knihovna zve
od 17:30 na cestovatelskou besedu
s názvem Americký sen – cesta za
mé vlastní hranice. O tom, že nic
není nemožné, přesvědčí svým cestovatelským vyprávěním Jakub Greschl.
Vyprávění představuje unikátní pohled
na obrovskou třítýdenní cestu kluka s
handicapem po západním pobřeží USA.
22. 10. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 20:00 nový český film
Zbožňovaný s Jiřím Bartoškou, Zuzanou Kronerovou a Ivanou Chýlkovou.
Vstupné je 120 Kč, film je přístupný od
15 let.
22. 10. Základní škola Jakuba Jana
Ryby společně se žákovským parlamentem pořádá XIV. ročník lampionového
průvodu k mohyle J. J. Ryby. Na
společný výlet jsou zváni všichni žáci i
rodiče. Vychází se v 15:30 od školy.
23. 10. Kino Rožmitál pod Třemšínem promítne od 20:00 novou českou
romantickou komedii Jedině Tereza. V příběhu lásky, která se ocitla v
nejkritičtějším bodě, se představí Igor
Orozovič, Veronika Khek Kubařová a
další. Vstupné je 130 Kč.
24. 10. Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby zve širokou veřejnost
na Koncert svých žáků a učitelů ke
256. výročí narození Jakuba Jana
Ryby, který se uskuteční od 16:00 ve
farním kostele Povýšení sv. Kříže ve

27. 10. Podbrdské muzeum zve od
17:00 na Večer s Čestmírem Vidmanem, jehož součástí bude divadelní
představení Já, Johana z Rožmitálu,
královna česká připravené podle předlohy Č. Vidmana, v podání Stanislavy
Hoškové. Vstupné je dobrovolné. Večer
s Čestmírem Vidmanem bude předcházet listopadové výstavě věnované
Čestmíru Vidmanovi.
29. 10. Město Rožmitál pod Třemšínem
a Veterán klub starostové s přímou
podporou Středočeského kraje pořádají koncert houslového virtuosa
a rožmitálského rodáka Václava
Hudečka za doprovodu klavíristy
Lukáše Klánského. Koncert se bude
konat v pátek 29. října od 19:00 v
rožmitálském společenském centru. Při
zahájení koncertu se mohou návštěvníci těšit na Benešovské horny a Jiřinu
Markovou Krystlíkovou. Vstupné je 250
korun, předprodej vstupenek zajišťuje
Městské kulturní středisko Rožmitál p.
Tř. a drogerie Blanky Pazderníkové na
rožmitálském náměstí.
30. 10. V Rožmitále pod Třemšínem na
Malém obůru odstartuje ve 13:00
Rožmitálský cyklokros 2021. Start
je možný na jakémkoliv kole. Trať měří
15 kilometrů. Startovné je 100 korun.
Další informace najdete na www.cyklorozmital.estranky.cz, kde je možné se
také přihlásit. „Přijďte si poměřit své
síly na kole s ostatními, nebo alespoň
zafandit,“ vyzývají organizátoři.
1. – 30. 11. Ve foyeru Podbrdského
muzea můžete zhlédnout výstavu
věnovanou rožmitálskému básníku a
esperantistovi Čestmír Vidman – 100
let od narození.

Hvožďany
10. 10. Ve Hvožďanech se bude konat
od 14:00 slavnost spojená s obnovou
Pacholeckého rybníka. U něj se můžete těšit na bohatý program pro celou
rodinu, občerstvení, soutěže, střelbu ze
vzduchovky, dílničky a k dobré náladě
zahraje při slavnosti Pepa Janoušek a
spol.
Pokračování na straně 6
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16. 10. Myslivecký spolek Javory Hvožďany pořádá od 20:30 Posvícenskou
mysliveckou zábavu v nově zrekonstruovaném sále Kulturního domu ve
Hvožďanech. Připravena bude velká
myslivecká tombola a k tanci i poslechu zahraje skupina Kudrnáči. Vstupné je 150 korun.
23. 10. Všichni milovníci hezké české
písničky jsou zváni na tradiční 22. festival heligónkářů Třemšínská heligónka 2021, který se koná v Kulturním
domě ve Hvožďanech od 15:00. Podrobné informace najdete na webových
stránkách www.umuzikantu.cz.

Sedlice
16. 10. V 15:30 začne fotbalové utkání TJ Sedlice proti TJ Slavoj Obecnice.
Třemšínská heligónka ve Hvožďanech

Vševily
16. 10. Ve Vševilech bude Havelské
posvícení. Začne v 15:00 drakiádou na
pastvinách u lesa, v 18:00 bude soutěž
o nejkrásnější posvícenskou křehotinu
a na 19. hodinu je plánováno posvícenské posezení s vyhodnocením soutěže.

Věšín
23. 10. V Paňáčkovně se bude konat
od 20:00 posvícenská zábava.

Buková
16. 10. Bukovští hasiči pořádají od
14:00 Podzimní drakiádu. Sraz
rodičů s dětmi bude na návsi před
hasičárnou, draci se budou pouštět na
Dubovce.

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.

Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 6. 9. 2021

59/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s
§ 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtové opatření
č. 3 pro rok 2021.
60/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru v celkové výši 120.000,- Kč moravským obcím
Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, postiženým
dne 24. 6. 2021 tornádem (Každá z výše uvedených obcí obdržela dar ve výši 30.000,- Kč. Finanční prostředky byly poukázány na transparentní účty jednotlivých obcí).
61/09/2021 Zastupitelstvo města projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce Třemšínské a části Tyršovy ulice, včetně kanalizace pro odvodnění Třemšínské ulice“.
Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Vítězem je firma
ZNAKON, a. s. s cenou 5.890.084,55 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou firmou.
62/09/2021 Zastupitelstvo města projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Obnova školního hřiště – speciální
škola – Rožmitál pod Třemšínem“. Výběrové řízení proběhlo v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění. Vítězem je firma Linhart spol. s r. o. s cenou
1.899.723,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
63/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje podobu znaku
města a podobu vlajky města. Podoba vlajky je schválena
na základě výsledku provedené ankety mezi občany města.
Schválené návrhy znaku a vlajky budou předloženy ke schválení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
64/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 399/20 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v
k. ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem panu J.
N. za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, tj. 16.250,- Kč + DPH
+ uhrazení nákladů spojených s převodem + uhrazení administrativních nákladů.
65/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 601/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 33 m2 v k. ú. Strýčkovy, obec Rožmitál pod Třemšínem
za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, tj. 8.250,- Kč + DPH +

uhrazení nákladů spojených s převodem + uhrazení administrativních nákladů.
66/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 927, nově označena parc. č. 927/2 orná
půda o výměře 279 m2, dle geometrického plánu č. 13548/2021 v k. ú. Nesvačily pod Třemšínem, obec Rožmitál pod
Třemšínem za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, tj. 69.750,- Kč
+ DPH + uhrazení nákladů spojených s převodem.
67/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 2304/51 ostatní plocha, silnice o výměře 221 m2 v
k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany,
příslušnost k organizační složce právnické osoby Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem MO do vlastnictví Města
Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 37.712,- Kč
+ uhrazení nákladů spojených s převodem.
68/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje účast Města
Rožmitál pod Třemšínem na výběrovém řízení na koupi pozemku parc. č. 427/5 trvalý travní porost o výměře 355 m2 v
k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem, vlastnické právo Česká
republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO a stanoví
hranici kupní ceny na částku 45 000,- Kč
Zastupitelstvo města dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb. v platném znění deleguje na radu města oprávnění podat
přihlášku do výběrového řízení a stanovit výši nabídkové kupní ceny v tomto výběrovém řízení s tím, že hranice kupní ceny
je 45 000,- Kč.
69/09/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje změnu funkčního využití parc. č. 541/21, 541/36, 541/35 – část (dle
grafické přílohy), 541/37 – část (dle grafické přílohy) v k. ú.
Voltuš z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou pro
výstavbu rodinného domu.
70/09/2021 Zastupitelstvo města schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 298/89 v k. ú. Hutě pod Třemšínem z plochy veřejného prostranství (návrh) a plochy smíšené
obytné (návrh) na plochu veřejná zeleň, z důvodu ochrany
zvláště chráněných rostlin a živočichů.
71/09/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje změnu funkčního využití pozemku č. 298/84 v k. ú. Hutě pod Třemšínem.
Případné povolení stavby rodinného domu ponechává na rozhodnutí orgánů státní správy.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou upravena v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
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Sto let básníka Čestmíra Vidmana
připomene výstava a divadlo
V sobotu 30. října uplyne rovných 100 let
od narození českého básníka Čestmíra Vidmana. Rodák z italského Monfalcone strávil
v Rožmitále svá dětská a studentská léta.
Rodina bydlela v jedné z budov rožmitálské
továrny Roko, tedy v objektu, ve kterém se
dnes nachází hlavní expozice Podbrdského
muzea. Otec Ladislav Vidman byl totiž nejprve spolumajitelem, později majitelem tohoto závodu. Čestmíra ve škole učili takoví
skvělí kantoři, jako byli Václav Matoušek nebo Gabriel Brda.
Když začal později navštěvovat příbramskou reálku, otcův
podnik zkrachoval a rodina se stěhovala do Prahy. Tam mladý
Čestmír podstoupil operaci kyčle, z níž se dlouho zotavoval.
V té době začal psát první básně. Básnické nadšení se u něj
plně rozvinulo v dospělém věku, když začal coby obchodní
cestující jezdit na služební cesty do ciziny.
Exotika vzdálených zemí i blízkého západu jej inspirovala k
mnoha básnickým sbírkám. Kromě poezie jej ještě plně zaujalo esperanto a psaní divadelních her pro jednu herečku. Jedna z her Čestmíra Vidmana je svým tématem rožmitálským
velmi blízká, jmenuje se Já, Johana z Rožmitálu, královna
česká.
Čestmír Vidman zemřel 18. 10. 2013 ve věku nedožitých
92 let. Více o jeho životě a díle vám odhalí výstava Čestmír
Vidman – 100 let od narození, která bude k vidění ve dnech
1. 10. - 30. 11. ve foyeru Podbrdského muzea.
(pm)
Chtěli byste se o básníku a esperantistovi Čestmíru Vidmanovi dovědět více? Přijďte

ve středu 27. října v 17 hodin
do Podbrdského muzea. Čeká vás

Večer s Čestmírem Vidmanem.
Vedle povídání o životě a díle tohoto autora uvidíte také
hru Já, Johana z Rožmitálu, královna česká v podání
herečky Stanislavy Hoškové.

Vánoční jarmark lidových řemesel
v Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční

v sobotu 27. listopadu od 10 do 16 hodin.
Chcete na jarmarku nabídnout své výrobky?
Ozvěte se nám na tel. 311 249 261,
na e-mail js@podbrdskemuzeum.cz nebo
se hlaste na pokladně Podbrdského muzea.

VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH Podbrdského muzea a ve
Stodole se konal 18. září Podbrdský farmářský a řemeslný
trh, který ve spolupráci s Městem Rožmitál p. Tř. uspořádala Místní akční skupina Podbrdsko. Foto: archiv MAS

Otevírací doba

Od 1. října je Podbrdské muzeum pro veřejnost
otevřené ve dnech úterý – neděle, vždy
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Kontakt: tel. 311 249 262, pm@podbrdskemuzeum.cz,
www.podbrdskemuzeum.cz.

Kdo tropí Nepatřičnosti
v Podbrdském muzeu?

Výstavu výtvarníka Iva Buriana hostí do poloviny listopadu galerie Podbrdského muzea. Tvořit můžete přijít koncem října i vy na Podzimní tvořivou dílnu.
Po několika letech se do galerie Podbrdského muzea vrací
příbramský výtvarník Ivo Burian. Rodák z Prostějova získal
vzdělání v oboru, který na první pohled nemá s výtvarným
uměním nic společného – je uznávaným jaderným fyzikem,
věnoval se například výzkumu radiační ochrany či radonu.
Pracoval ve Státním ústavu pro jadernou bezpečnost, publikoval v českých i zahraničních odborných časopisech.
Není mnoho výtvarných umělců, kteří by byli schopni řešit
složité matematické vzorce, jako jsou Vandermondovy determinanty. Ivo Burian to dokáže. Možná proto, že v jeho oboru
panuje vědecká přísnost, pohybuje se nyní ve výtvarném světě naprosto svobodně a je vidět, že si tuto svobodu užívá.
Ivo Burian vystavoval na různých
Vernisáž výstavy
místech v Příbrami,
Nepatřičnosti 3
Vranovicích či Praze.
Věnuje se různým
středa 6. 10. v 17 hodin
výtvarným
techniPodzimní
kám od malby přes
koláže či asamblátvořivá dílna
že, tedy seskupování
25.
- 31. října 9 - 16 hodin
různých předmětů
na obraze, tvorbu
objektů až po fotografii. Pro rožmitálskou výstavu připravil
Ivo Burian ve spolupráci se svým přítelem Petrem Vašinou
také audiovizuální instalaci.
Fotografie zabírají v poslední době ve tvorbě Iva Buriana
větší prostor. Je z nich vidět, že se autor i přes svůj věk stále
dokáže dívat na svět zvídavým a hravým okem (a objektivem)
dítěte – pozoruje detaily, zákoutí, povrchy naprosto obyčejných předmětů, aby jim na fotografii dal nový význam – i divák po chvíli objeví humor, vtip, absurditu nebo melancholii,
které se v na první pohled banálních detailech skrývají.
Přijďte se i vy nechat bavit výtvarným uměním Iva Buriana
do Podbrdského muzea! Vernisáž výstavy Nepatřičnosti 3 se
uskuteční ve středu 6. října 2021 od 17 hodin. Hudebně ji
doprovodí Petr Vašina. Výstavu můžete poté navštívit až do
14. listopadu 2021 v otevírací době muzea. Vstupné je dobrovolné.
Pro ty, které Nepatřičnosti zlákají i k vlastní tvorbě, jsme
připravili Podzimní tvořivou dílnu. Tvořit do ní můžete přijít kdykoli v týdnu od 25. do 31. října 2021, tedy hlavně o
podzimních prázdninách. Pro malé i velké návštěvníky bude
připraveno několik výtvarných aktivit zaměřených na zkoumání barev a struktur podzimu a odnesete si i vlastnoručně
vyrobený suvenýr. Vstupné na dílnu je 20 Kč za osobu od 6
let, výtvarný materiál je v ceně. Užijte si výtvarný podzim v
Podbrdském muzeu!
(pm)
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Vzpomínky
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 9. října
2021 uplyne 20 let, kdy nás
bez slůvka rozloučení navždy opustil pan Stanislav
Balek z Hvožďan. S láskou a úctou stále
vzpomínají dcery Dana, Maruš a Stáňa
s rodinami.
rrrr
Letos v říjnu tomu bude 20 let, co zemřel náš milovaný otec a dědeček, pan
Karel Cafourek. Celá rodina na Tebe
stále vzpomíná s láskou a vděčností.
rrrr
Dne 6. října 2021 uplynou
již čtyři roky, co nás opustila naše drahá a milovaná
maminka, paní Marcela
Halusková - Shrbená. Celý
svůj život zasvětila dětem.
Jak svým dvěma synům, tak výchově
generací dětí jako učitelka a následně i jako ředitelka mateřské školky v
Rožmitále pod Třemšínem. Není smrti,
zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl
a dobrotivý. V našich srdcích bude žít
navždy. Kdo jste ji znali, věnujte tichou
vzpomínku s námi. Vzpomínají s láskou
synové Aleš a Vladimír.
rrrr
Tichou vzpomínku chceme Ti dát, aby
každý vzpomněl, kdo Tě měl rád. Dne
12. října 2021 uplynou dva smutné
roky, kdy nás opustila naše milovaná babička a maminka, paní Marie
Hamplová z Rožmitálu pod Třemšínem.
Stále vzpomínají dcera Dana, vnuk David a vnučka Adéla s rodinou.
rrrr
Odešla si, jak si osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 31. října 2021 uplynou čtyři roky
od úmrtí Bc. Pavlíny Maškové, DiS. z
Bezděkova pod Třemšínem. 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
Dne 13. října 2021 by se
dožila 95 let paní Marie
Vošahlíková z Věšína. Za
tichou vzpomínku děkují
synové Jaroslav a Miloslav
s rodinami.
rrrr
Dne 3. října 2021 uplyne 10 let ode dne,
kdy nás opustila naše drahá maminka
a babička, paní Iva Štolbová, rozená
Brdová. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 18. září 2021 uplynulo 30 smutných let,
kdy nás náhle opustil pan
Hynek Chudárek, promovaný pedagog, ředitel ZDŠ
J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.
Vzpomínáme, jak dokázal svým vtipem
pobavit své okolí a udělat mnoho práce
pro školu a veřejnost. Musel zvládat i
těžké období ve svém životě. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
rrrr
Kytičku na hrob pokládáme,
s láskou na Tebe vzpomínáme. Odešel jsi, jak osud si
přál, ale v našich srdcích žiješ dál. Dne 18. října 2021
uplyne 18 let, kdy nás navždy opustil pan Alois Jedlička ze Starého Rožmitálu. Stále vzpomínají vnučka Lenka s rodinou a vnuk Pavel.
rrrr
Dne 5. října 2021 uplyne
20 let od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka a babička,
paní Jarmila Kučerová z
Rožmitálu pod Třemšínem.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za
tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Utichlo srdce, zůstal jen
žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál. Dne 19. října
uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil pan
Antonín Novotný z Rožmitálu pod Třemšínem. S láskou stále
vzpomínají družka Marie s rodinou.
rrrr
Dne 14. října 2021 uplynou dva roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a
prababička, paní Růžena
Procházková ze Starého
Rožmitálu. S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.
rrrr
Dne 31. října uplynou už čtyři roky, co
nám navždy odešel náš milovaný a nenahraditelný manžel, tatínek a dědeček,
pan Antonín Šámal. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Zdeňka, dcery
Klára a Tereza s rodinami. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku.
rrrr
Odešla navěky, zbyla jen vzpomínka,
byla ta nejdražší, byla to maminka. Dne
4. října 2021 by se dožila 100 let naše
maminka, paní Jiřina Sazimová z Rožmitálu. S láskou vzpomínají dcery Jiřina a Květa s rodinami.

rrrr

rrrr

Odešel jsi, jak osud si přál,
ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál. Dne 27.
října 2021 tomu bude již 24
let, co nás navždy opustil
náš drahý tatínek, manžel,
dědeček a bratr, pan Josef Loskot z Věšína. Stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina Loskotova a ostatní příbuzní.

Odešla. Jediná na světě, jež
nikdy nezradí, na ni nám
zůstane nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to
byla maminka. Dne 23. října tomu budou tři roky, co
navždy odešla paní Marie Žebrakovská.
Vzpomínají syn Roman a dcera Monika
s přítelem Pavlem a s vnoučaty.

rrrr

rrrr

Ti, které jsme milovali, neodchází. Jsou stále s námi
každý den. Našim srdcím
velmi schází. S láskou na
ně vzpomenem. Dne 13.
října 2021 uplynou čtyři
roky od chvíle, kdy náš nejdražší Luboš
Vondrášek odešel za svým synem. S
láskou Renata, Péťa, Andy, Kubíček,
Matýsek, maminka, Ivana a všichni,
kterým tak moc chybí.

Dne 17. října 2021 by se
dožila 80 let paní Hedvika
Hutrová z Věšína, která
nás opustila 3. listopadu
2020. Stále s láskou vzpomínají manžel Karel, dcera
Jitka a syn Karel s rodinami, vnoučata,
pravnoučata a sestra Liba s rodinou.

rrrr
Ta tvoje ztráta stále bolí, že ani čas ji nikdy nezahojí. Za předobré srdce na světě náhrady není, proto je tolik bolestné
a těžké bez Tebe žít. Dne 19. října 2021
by se dožil 88 let pan František Trčka z
Bezděkova. S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Libuše s rodinou, dcera Alena s rodinou a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.

rrrr
V září uplynuly tři roky, co
všechny rybáře z ČRS MO
Rožmitál pod Třemšínem zasáhla velice smutná zpráva.
Do rybářského nebe odešel
7. září 2018 nezapomenutelný člověk, pan Alexander Romanec.
Saša byl neskutečný srdečný člověk a
kamarád každým coulem. Byl moc obětavý a pracovitý, byl dobrým parťákem a
přítelem. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s
námi. Petrův zdar. V našich srdcích zůstaneš navždy! Rybáři Rožmitál p. Tř.
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Blahopřání
Dne 6. září 2021 oslavila
95. narozeniny
paní
Marie Šefrnová
z Hutí pod Třemšínem.
Hodně zdraví, lásky a spokojenosti
do dalších let přeje celá rodina.
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Řekli si své
„ano“
28. srpna 2021
Rožmitál pod Třemšínem
u restaurace New Romance
Michal Jeníček, Rožmitál p. Tř.
a Tereza Sýkorová, Březnice
28. srpna 2021
Věšín
u penzionu
Marek Hlavatý, Hvozdec
a Kateřina Pevná, Starý Rožmitál
4. září 2021
Vranovice
u hasičského cvičiště
Jan Sedlák, Vranovice
a Simona Nohýnková, Vranovice
11. září 2021
Rožmitál pod Třemšínem
u restaurace New Romance
Jan Sadílek, Rožmitál p. Tř.
a Jana Patová, Rožmitál p. Tř.

Naše maminka, babička,
prababička, rodačka z Voltuše, paní
Marie Matějková
oslaví dne 23. října 2021 své
99. narozeniny.
Celá rodina jí přejeme hodně zdraví,
štěstí, úsměvů, radosti a ještě
spousty krásných chvil.

18. září 2021
Starý Rožmitál
areál rekreačního střediska
u Sobenského rybníka
Jiří Michálek, Nýrsko
a Petra Marhoulová, Plzeň
18. září 2021
Věšín
areál rekreačního střediska Brdy
Adam Polášek, Stod
a Tereza Toboličová, Plzeň

Smutná zpráva

Dne 3. října 2021 oslaví
100. narozeniny
pan
Jaroslav Vošahlík
z Věšína.
Kdyby byl život
jak kniha, kterou den za dnem
čtenář zdvihá, a
jeden rok znamenal by každý list,
budeš Ty už stou
stránku číst, tak
dlouhý příběh se
jen tak nevidí, a každý Ti ho tiše
závidí. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí synové
Jaroslav a Miloslav s rodinami.

Rybáře Rožmitál p. Tř.
zarmoutila zpráva, že do
rybářského nebe odešel
ve věku 78 let dne 16.
září 2021 jeden z dlouholetých členů naší rybářské organizace, pan Josef Blažek.
Byl vášnivým rybářem. Rybařinu
miloval a věnoval se jí jako člen naší
organizace dlouhých 47 let. Za tuto
dobu přivedl k rybařině další mladou generaci i své vnuky. Kdo jste
ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. Celé rodině upřímnou
soustrast. Petrův zdar. Rybáři Rožmitál pod Třemšínem.

Knihovna Voltuš
bude otevřena

25. října 2021
od 13:30 do 15:00
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

Město Rožmitál pod Třemšínem
a Veterán klub starostové z. s.
s přímou podporou Středočeského
kraje pořádají koncert houslového
virtuosa a rožmitálského rodáka

Václava Hudečka

za doprovodu klavíristy
Lukáše Klánského.
Společenské centrum
Rožmitál p. Tř.

pátek 29. října od 19.00
Zahájení koncertu:
Benešovské horny
a Jiřina Marková Krystlíková
Vstupné 250,- Kč. Předprodej
vstupenek zajišťuje MKS Rožmitál
a drogerie Blanky Pazderníkové
na rožmitálském náměstí.

Základní umělecká škola
Jakuba Jana Ryby
zve širokou veřejnost na

Koncert svých žáků a učitelů
ke 256. výročí narození
Jakuba Jana Ryby,
který se uskuteční v neděli
24. října 2021 od 16 hodin
ve farním kostele Povýšení sv. Kříže
ve Starém Rožmitále.

Do obchodů dorazily
nové regionální knihy
Na pultech knihkupectví jsou k dispozici
nové publikace regionální literatury. Ke
koupi jsou také v prodejně paní Blanky
Pazderníkové na rožmitálském náměstí.
První je kniha Tomáše Makaje Toulky po
Brdech 1. Prostřednictvím této knížky
se dostanete do krajiny, která byla ještě donedávna přístupná pouze armádě,
lesníkům, odborníkům a hrstce vyvolených. Toulky nejsou klasickým průvodcem, jenž by návštěvníka detailně touto
krajinou provedl. Jsou volnou inspirací,
která se nedrží striktně hranic této relativně neznámé krajiny uprostřed Čech.
Další knihou, která stojí za povšimnutí, je publikace Jiřího Sankota Renesanční pitaval z podbrdského kraje s
podtitulem Raně novověké příběhy psané v šatlavě a na mučidlech. V prodeji
jsou nyní první dva díly, třetí by se měl
na pultech obchodů teprve objevit. (red)
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Říjnové akce pro veřejnost
Pro děti

q Podzimní zvyky a obyčeje – 4. – 6.
10. odpoledne - Víte, kdy začíná podzim? Kdy má svátek sv. Martin, sv. Kateřina a sv. Ondřej? Čeká vás spousta
kvízů, jazykolamů, hádanek, přísloví…
Nudit se rozhodně nebudete.
q Dary země – 11. 10. odpoledne Dožínky, dočesná, vinobraní… - letní
období až do raného podzimu. Jaké
jsou zvyky, tradice a pranostiky? Chcete se dozvědět více? Přijďte do knihovny. Zde si můžete zasoutěžit a zahrát
hry s lidovými tradicemi.
q Hra každý den – 18. – 20. 10. odpoledne - Víte, jak se hrají Piškvorky?
Přijďte objevit hry veselé, téměř zapomenuté. Já mám X a ty máš O, dejme
se hned do toho. Zábavné odpoledne
pro děti formou hry.
q Výtvarná dílna – 25. – 27. 10. odpoledne - Podzim je ideální čas na výrobky z přírodních materiálů, na procházce si můžete nasbírat kaštany, žaludy
a listy, které si můžete přinést do
knihovny. Společně zkusíme vytvořit
všelijaká zvířata i pohádkové postavy.
q

q

q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy po celý měsíc
připraveny v oddělení pro děti. Přijďte
si zasoutěžit, případně i něco vyhrát.
Soutěže končí 31. 10.
q

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

Pro školy

q

q

q Knihovna křížem krážem – 9. ročník základní školy
q Kamarádská knížka malého poseroutky – 4. ročník základní školy
q Knihovna - zdroj informací – 8.
ročník základní školy
q Draka je třeba pozdravit – pro MŠ
q

q

q

q

VU3V
q Pozoruhodný svět hub – 30. 9.
q Obklopeni textilem – 7. 10.
q

q

Tonyem Handmade workshop – výroba náramků
Ve čtvrtek 18. listopadu od 17:00 se v knihovně uskuteční workshop, kde si každý může vyrobit svůj originální náramek. Zapsat se na workshop a získat více
informací můžete v dospělém oddělení rožmitálské knihovny.

Říjen nabídne další skvělé besedy
Kam zmizela Jantarová komnata?

Ve čtvrtek 14. října od 18 hodin vás do tajů záhadného
zmizení Jantarové komnaty zasvětí spisovatel, filmový dokumentarista a kreativní ředitel Československé filmové
společnosti Milan Zacha Kučera, který se právě vrátil z
Petrohradu, kde si doplňoval další střípky do skládanky
jedné z největších záhad zmizelého umění za poslední světové války. Jantarová komnata se darem dostala ruskému carovi Petru I. Za války ji ukradli nacisté, znovu vystavili ve východopruském
Königsbergu, ale během spojeneckých náletů byla ukryta. Naposledy se o ní mluví
25. 1. 1945. Kam tedy zmizela Jantarová komnata? Přijďte si do rožmitálské knihovny poslechnout vyprávění specialisty na poklady a historické záhady!

Americký sen – cesta za mé vlastní hranice
O tom, že nic není nemožné, vás svým cestovatelským
vyprávěním přesvědčí Jakub Greschl, a to ve čtvrtek 21.
října od 17.30. Jakub Greschl se narodil s dětskou mozkovou obrnou a pár let bojoval o to, aby ho nohy unesly.
To mu však nevzalo sílu a už společně procestovali přes
30 zemí naší krásné Země. Vyprávění představuje unikátní pohled na obrovskou třítýdenní cestu kluka s handicapem po západním pobřeží USA a ukazuje nejen cestu po krásné destinaci, ale
také cestu k motivaci, důležitost vzdělání a cestu za své vlastní hranice. Přijďte se
podívat na krásnou přírodu, vyslechnout si neobvyklé zážitky a třeba zjistit, že sny
je možné si plnit.
Informace o provozní době a kontakty získáte na www.tremsinsko.cz

Týden knihoven
od 4. října do 10. října
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR pořádá již 25. ročník
celostátní akce na podporu četby
a knihoven. Rožmitálská knihovna
se se svými aktivitami připojuje
k celostátní akci na podporu
knih a čtenářství.

Celý týden od 4. do 10. 10.
budeme registrovat nové
čtenáře na rok zdarma.

Týden knihoven
v dospělém oddělení
Týden s anketou
V dospělém oddělení bude probíhat
týden s anketou na téma knihy.
Přijďte a vyplňte jednu ze tří anket,
nebo rovnou všechny a inspirujte
ostatní čtenáře. Odpovědi ostatních
čtenářů si můžete prohlédnout v
„Knize knih“, která je k dispozici u
výpůjčního pultu.
Výstava knih na téma
psychologie a ekologie
V dospělém oddělení se můžete
podívat na vystavené knihy na téma
psychologie a ekologie, které nabízí
naše knihovna. Pokud vás některá
zaujme, neváhejte a vypůjčte si ji.
Rande naslepo s knihou
Vyberte si naslepo knihu
– zabalenou tak, že si nebudete moct
přečíst, o čem je. Třeba se otevřete
novým žánrům a sáhnete příště po
knize, které byste si jinak nevšimli.

Týden knihoven - programy
na téma: Udržitelnost
v knihovnách
v dětském oddělení
Naučný kvíz
Výstava knih
Kresba komiksů
Čtení úryvků z knih

Knižní novinky
dospělé oddělení

Oldřich Sobotka: Vražedné léto
Anne Jacobsová: Panský dům - návrat
dětské oddělení
Holly Blacková: Nejtemnější část lesa
Morris Gleitzman: Kdysi
Kompletní přehled knižních novinek
najdete na webu knihovny.
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Olympijské hry pokračují
na rožmitálské základní škole
Letošní sportovní rok ve světě a u nás byl ovlivněn olympijskými hrami v Tokiu. Našim sportovcům přinesla olympiáda
hodně medailí a úspěchů a zařadila se tak mezi nejúspěšnější
hry v novodobé historii ČR. Další OH, teď už zimní, proběhnou
za pár měsíců v čínském Pekingu. Tělocvikáři na ZŠ, nakaženi
atmosférou her, se rozhodli uspořádat olympiádu ve škole.
Než čekat do února, tak si raději zasoutěžíme sami. A i heslo
letošního roku na naší škole: „Ve zdravém těle zdravý duch“
se k tomuto účelu perfektně hodí. Všichni žáci školy, soutěží
zvlášť 1. a 2. stupeň, si vylosovali stát, který budou reprezentovat v těchto disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, hod
míčkem, vytrvalostní běh, štafeta na 4 x 60 m a štafeta na 2 x
400 m. V současné době se v hodinách tělocviku pilně trénuje
a pomalu se blíží termín, kdy vypuknou urputné boje o první
body do tabulky národů. Na konci října už budeme znát konečné výsledky. Zda vyhraje Česká republika, Austrálie, Kanada, Brazílie, Egypt, Japonsko nebo Francie na olympiádě v
Rožmitále, to teď nevíme, ale výkony budou určitě výborné a
budou rozhodovat maličkosti.
Vyučující TV

Tradiční den s třídním učitelem
Tradičně žáci tráví druhý den nového školního roku se svými
třídními učiteli. Žáci si v jeho průběhu volí třídní samosprávu,
své zástupce do žákovského parlamentu a ekotýmu. Třídní
učitelé opět s žáky procházejí školní řád, připomínají jim jejich práva a povinnosti, poučují o bezpečnosti. V každé třídě
se našli dobrovolníci, kteří ochotně upravovali školní zahradu. Příjemným zpestřením dne byly také pro žáky různé hry a
aktivity na stmelení třídního kolektivu.
(zš)

Slavnostní zahájení školního roku

Akce plánované na říjen
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4. října – Čechova stodola (1. ročník)
5. října – ZOO Plzeň (6. A)
5. října – Svatá Hora (8. ročník)
6. října – Bezpečně v on-line světě – interaktivní program
pro 4. a 5. ročník (Divadelta)
11. – 15. října – Sběrový týden (baterie, hliník,
drobné elektro)
11. října – ZOO Plzeň (5. ročník)
12. října – ZOO Plzeň (8. B)
12. – 14. října – Dny pro záchranu života
13. října – Kavárna pro rodiče (Bezpečné chování
na internetu a kyberšikana)
18. října – ZOO Tábor (4. ročník)
19. října – Čechova stodola (3. ročník)
21. října – Techmania Science Center v Plzni – 7. ročník
22. října – XIV. ročník lampionového pochodu k mohyle
Jakuba Jana Ryby
25. října – Bezpečně v on-line světě – interaktivní program
pro 8. a 9. ročník (Divadelta)
26. října – Techak Březnice (8. B)
27. a 29. října – podzimní prázdniny
Mezinárodní měsíc školních knihoven - „Záložka do knihy
spojuje školy“ na téma „Okouzlující svět knižních
příběhů, pohádek a básní“; akce
„Deváťáci čtou prvňáčkům“
Lekce bibliograficko – informační přípravy v knihovně
Beseda s pracovníkem Úřadu práce Příbram – 9. ročník
Exkurze k volbě povolání – 9. ročník
Oktoberfest – projekt v hodinách německého jazyka
Halloween – dle aktuální situace a možností
Výlovy rybníků – vycházky I. stupně

Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Škola/Fotogalerie
Základní škola
Jakuba Jana Ryby
společně s žákovským
parlamentem
pořádá
22. října 2021
XIV. ročník
lampionového průvodu
k mohyle J. J. Ryby.
Zveme všechny žáky i rodiče na společný výlet.
Vycházíme v 15:30 od školy.
Vezměte si vuřty na opékání.
Za děti během akce zodpovídají rodiče.

Základní škola Jakuba Jana Ryby pro školáky připravila 1.
září už tradičně příjemné uvítání na prostranství před budovou školy. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se stejně
jako loni před školou sešli pouze žáci tří ročníků – prvňáčci,
pro které byl vstup do školy velmi významným dnem, šesťáci,
kteří přestupují na druhý stupeň, a také deváťáci, které čeká
už poslední rok v základní škole. Prvňáci, šesťáci i deváťáci dostali od svých učitelů odznáčky připomínající vstup do
nové etapy. Žáky ostatních ročníků přivítali jejich učitelé ve
třídách. Při setkání před školou hovořila k žákům ředitelka
školy PaedDr. Jana Bacíková a školáky i učitele přivítal první
školní den také místostarosta města Rožmitálu pod Třemšínem JUDr. Josef Kaiser spolu s dalšími hosty.
(red)

Vážení rodiče, Základní škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
vás srdečně zve na

RODIČOVSKOU KAVÁRNU
s paní PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA
na téma Bezpečně v online světě.

13. 10. 2021 v 17:15 v knihovně ZŠ
Na co se můžete těšit?
Dozvíte se, jaká úskalí mohou číhat na vaše děti v online
světě a co dělat proto, aby byly v bezpečí.
A také na malé pohoštění.
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Duhovo-sluníčkový zpravodaj

Ani jsme se nenadáli a máme tu zase září – nový školní rok.
Všichni v naší školce jsme do něj vkročili pravou nohou.
Prázdniny byly pro někoho odpočinkové, pro někoho plné
hrátek v naší školce. Nikdo z nás se ale nemohl dočkat, až
se měsíc srpen změní v září a my už budeme spolu v našich
třídách a přivítáme nové děti!
Na ty nejmenší teď čeká udělat jeden velký krok – odloučit se od blízkých a započít tak jednu velkou etapu. Však už
jsou to velcí šikulové a adaptace na školku, nové kamarády,
spoustu hraček a nové paní učitelky probíhala velmi hladce.
Touto dobou si už většina zvykla a užívají si vše krásné, co
jen školka nabízí.
Naopak velcí předškoláci ze tříd Včeliček, Soviček, Broučků
a Berušek začali jezdit do příbramského bazénu, kde se seznamují s vodou a základy plaveckých dovedností. Tak moc
jsou ve vodě šťastní! Jeden opravdu šikovnější než druhý a už
proto je radost dětem tyto lekce umožňovat. Splývání, foukání
do vody, potápění a spousta dalších vodních hrátek nedělá
dětem vůbec žádný problém. Už teď se děti nemohou dočkat
příští lekce.
Program pro předškoláky bude ještě obohacen o návštěvu
knihovny. I zde bude pro děti připraven krásný program, přiblíží dětem svět knih, a kdo ví, třeba se v knihách opravdu
najdou a nebude to jejich poslední návštěva.
Dalším naším plánem na září bude mimo jiné i projektový
den „Za zvířátky kolem světa“, za kterým se svezeme autobusem do Hrachova. Zde se seznámíme se zvířátky z celého
světa, možná některá uvidíme i na vlastní oči a nebude chybět
ani naučná stezka, při které se děti dozví mnoho nového.
I ve školce vzorně pracujeme a snažíme se dětem nabídnout
rozmanité činnosti, jejichž výsledkem jsou usměvavé tváře
nad povedenou prací. Úsměvy nás určitě neopustí, protože se
blíží nejbarevnější období roku – podzim, jehož krásy už nás
pomaličku lákají.
Za kolektiv MŠ Jana Sýkorová

Děti zahájily lekce plavání s nadšením, což dokazují samotné fotografie.
Foto: archiv MŠ

Běh do Svatohorských schodů

Dne 11. září se na Svaté Hoře konal Běh hasičů
do Svatohorských schodů.
Naše členka Veronika Beranová ve dvojici s Hanou
Koňasovou se postavily na
start již popáté. I přesto, že
na přípravu neměla děvčata
žádný čas, podařilo se jim
vybojovat krásné 3. místo s
časem 5:39,47. V nejbližší
době čeká Veroniku obhajoba prvenství ve Volyňském
firemanovi. Budeme doufat,
že při ní bude stát štěstí. Za
reprezentaci sboru děkujeme.
SDH Voltuš

Září v Centru Rožmitál p. Tř.
Dne 8. září se uskutečnilo v Centru Rožmitál p. Tř. další z
hezkých hudebních vystoupení. Mezi klienty zavítal Šimon
Pečenka se svým hudebním pořadem „Abeceda písniček“. Při
tomto vystoupení jsme skončili u písmene „L“ a určitě nás
někdy do budoucna Šimon Pečenka potěší i písničkami z druhé poloviny abecedy. Celou řadu známých melodií si s chutí
zazpívali i naši klienti.
Hned druhý den, 9. září jsme pro klienty uspořádali již podruhé naše „domácí sportovní hry“. Tříčlenné týmy ze všech
oddělení Centra se utkaly celkem v šesti disciplínách. Na programu byl pétanque, umisťování tvarů, doplňování přísloví,
prodloužená ruka, hledání předmětů ve fazolích a abeceda.
Všichni se snažili ze všech sil a chtěli vyhrát. I přes vynaložené úsilí si celé soutěžení náležitě užívali. Každému z týmů se
některá disciplína podařila lépe, jiná hůře, ale na tom vůbec
nezáleželo, protože šlo hlavně o to, se dobře pobavit a užít si
spoustu zábavy. Na vítězné družstvo čekal výborný dort, který
pekly pracovnice v naší kuchyni, a drobné ceny. Všichni si
potom za účast a vynaloženou námahu odnesli drobné dárečky. Další den se účastníci her sešli a při kávě si pochutnali na
vyhraném dortu a zákuscích.
Ještě bych touto cestou chtěla poděkovat všem klientům
a zaměstnancům Centra, kteří přispěli jakoukoli finanční
částkou do sbírky na „Moravu“ postiženou ničivým tornádem. Finanční částku, kterou jsme vybrali, jsme poslali přímo konkrétní rodině. Tak snad jsme alespoň trochu pomohli.
Bc. Markéta Michálková
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Starý Rožmitál si prožil Velkou letní slavnost
Starý Rožmitál má za sebou Velkou
letní slavnost. Nejdříve jí předcházelo
shromáždění staroměstských dobrovolných hasičů, na němž jim bylo uděleno
nejvyšší hasičské vyznamenání, řád sv.
Floriána. Vlastní Velká letní slavnost v
sobotu 28. srpna započala dopoledne
veselicí k desetiletému trvání Cvokařského muzea a sedmou sousedskou výstavou nejrůznějších jeleních artefaktů
pod názvem Jeleni v áleji se válejí.
Hned po poledni se po 130 letech dočkal pamětní desky dům č. p. 96 v Rybově ulici, v němž byl v roce 1891, v
tehdejším hostinci u Stupků, založen
starorožmitálský hasičský sbor. A aby
akcí nebylo málo, uspořádali manželé
Gregorovi ve svém zrestaurovaném Podkostelním mlýně vernisáž s následnou
výstavou obrazů místních malířů.
Velká letní slavnost vyvrcholila průvodem obcí a odpolednem na plácku před
hospůdkou u Náhonu. Nejdříve předal
starosta města Mgr. Pavel Bártl starorožmitálským hasičům nové vozidlo, s
nímž už sice téměř rok jezdí, ale kvůli
covidu k oficiálnímu předání došlo až

nyní. Poté následovaly ukázky hasičských dovedností. Vše ovšem v lehčím
tónu, vždyť v první řadě se mělo početné
obecenstvo v této těžké době hlavně pobavit. Požární útok střídal útok a členky
DSH při SDH (divadelní spolek holek při
sboru dobrovolných hasičů) udivily hašením místního kostela. Šermíři, kteří
se nejdříve snažili pro potěšení publika
navzájem efektně propíchnout, připravili pro děti soutěže, stejně jako hasiči.
Program dovršil bombastický příjezd

historické stříkačky z roku 1891 s požárníky v neméně historických oblečcích
a helmách. K údivu všech přítomných
dovedla stříkačka i po 130 letech ze
sebe dostat vodu a pokropit doutnající
oheň. Nutno ovšem dodat, že k tomuto
výkonu bylo zapotřebí vyčerpávající ruční pumpování.
Poté byla již jen zábava, která ovšem
postupně ustávala tak, jak se u Vlčavy
rapidně ochlazovalo. I když celý den kupodivu nepršelo, tento způsob léta se
všem zdál - i vzhledem k řádícímu covidu - poněkud nešťastným. Ale ta sobota
stála za to.
Poděkování za úspěšnou starorožmitálskou Velkou letní slavnost spojenou
se sjezdem rodáků patří všem, jež se na
ní aktivně podíleli, i těm, kteří ji finančně podpořili. Hasiči zejména oceňují
podporu radnice Rožmitálu a velkorysý
finanční dar firmy Kemmler Electronic.
Dík míří k cvokařům, jelenům, mlynářům, stupkům, divadelnicím, šermířům,
muzikantům i těm, co doma napekli a
navařili. Ti všichni totiž sobě i ostatním
rozdávali radost.
(jir)

Malý fotografický průřez oslavami ve Starém Rožmitále. Více snímků si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách www.staryrozmital.cz a na facebooku Cvokařského muzea.
Snímky: Patrik Hradecký
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Ve Voltuši se konaly tři skvělé akce
Ve Voltuši se o prázdninách konaly tři akce, při
nichž si to užili malí i velcí. První akce se konala
24. července a měla název
Voltušská klec. Jednalo se
o soutěž v nohejbalu. Na
její první ročník si přijely
zahrát čtyři týmy po třech
hráčích. Putovní pohár
si odnesli Šviháci, druhé místo obsadila Voltuš
a třetí skončil tým Union
Brdy.
Další akce se konala 31. července. Tentokrát se jednalo o
pouťové odpoledne a posezení s harmonikami. Děti měly zábavné odpoledne, kde se zapojili i rodiče. Soutěžilo se, nechyběla střelnice a překvapení pro děti v podobě skákacího hradu. Ve večerních hodinách k nám dorazili kamarádi Tomáš a
Matyáš s harmonikami a zpříjemnili nám pouťový večer.
Poslední akcí bylo 28. srpna Voltušské loučení s prázdninami. Program byl pestrý od rybářských závodů až po pečení
kýt. Pro děti bylo připraveno lovení rybiček v kádi na čas, dospělí měli soutěž v rybolovu v místním rybníčku. Odpoledne
bylo doplněno soutěžemi a ukázkou hasičské techniky. Zde si
mohli zájemci zastříkat vodou nebo se projet ve voltušském
hasičském autě značky LIAZ. Na loučení s prázdninami dorazili zástupci Města Rožmitálu pod Třemšínem, kteří startovali
rybářské závody a nakonec předávali ceny všem soutěžícím.
Celkem soutěžilo 18 dětských rybářů, 13 dospělých a fandili
občané Voltuše a okolí.
Tímto, chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili na přípravách těchto akcí, jak za finanční, fyzickou, kuchařskou,
tak i cukrářskou výpomoc.
Dále velké poděkování patří Městu Rožmitál pod Třemšínem, technickým službám, rybářům z Rožmitálu, kteří nás
podporují a zajišťují ceny pro děti. Budeme doufat, že se na
nějakých akcích ještě letos sejdeme.
Voltušský gang
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Okénko rožmitálských rybářů

Chladná rána už nám jasně dávají najevo, že léto je už zase
minulostí a k podzimu patří kromě jiného i výlovy rybníků. Po
slavnostech možná někdo bude mít ještě zájem o koupi čerstvých ryb na hrázích námi lovených rybníků, proto uvádíme
termíny dalších výlovů. V sobotu 2. října budeme lovit zhruba
od 9 do 11 hodin rybník Vidimák v Podhoře, za týden opět v
sobotu 9. října ve stejném čase proběhne výlov Sobenského
rybníka. Uvedené rybníky budeme lovit vždy jako druhé, od
samého rána po oba dny půjdeme lovit rybí násadu do komorových rybníků na další roky, ale uvedený čas se budeme
snažit co nejvíce dodržet tak, jak je uvedeno. Snažíme se co
nejvíce vyjít vstříc lidem, aby nemuseli pro kapra brzy vstávat.
Na Sadoňském rybníku proběhly v půlce září rybářské
závody pro děti a dospělé. Rád bych touto cestou poděkoval všem organizátorům v čele s hlavním organizátorem
Radkem Tůmou. Letošní závody byly poprvé otevřené i pro
ostatní rybáře mimo organizaci Rožmitál, protože bohužel
z řad našich členů není takový zájem, aby se zaplnila celá
startovní listina. Je to určitě škoda, protože závody probíhají na chovném rybníce na konci vegetačního období, kdy
ryby berou nejvíce, a i zde se to projevilo. Při závodu dospělých ještě dvanáctý oceněný měl přes čtyři metry ulovených
ryb.
Milan Pojer, předseda MO ČRS Rožmitál p. Tř.

Výsledky závodů a poděkování

Ve dnech 11. a 12. září
proběhly na Sadoňském
rybníku rybářské závody.
V sobotu, kdy byl závod
určen pro dospělé, se na
třetím místě umístil Miroslav Čipera z Bohutína.
Druhé místo obsadili Luboš Sýkora a Martin Jeníček z Rožmitálu a na prvním místě se umístil Milan
Pojer z Rožmitálu. Neděle
byla určena dětem. Třetí
místo získal Adam Charvát ze Žatce, druhé místo obsadil David Šmůla z
Dobřan a na prvním místě
se umístil Artur Zoul ze
Žatce. 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., 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, Josef a
Franta Málkovi – Sedlice, Roman Veselý – kompresory, Mokrý
banditi, Petr Toman, MV Agro, Svět krmiv – Jiřina Benadiková, Jaroslava Nassová, PAPKA Věšín, MMFISH.cz – rybářské
potřeby, DFH Haus, Stanislav Kníže, Jaroslav Pečený, Jaroslav Kaiser, Josef Kaiser, Petr Kaiser, Aleš Haluska, Tomáš
Drechsler – koupaliště, Zita Nováková – zlatnictví, Papírnictví
Na Vršíčku, Chovatelské potřeby Václav Němec a Březohorská pekárna. Těšíme se na vás zase za rok při dalším ročníku
závodu.
Za MO Rožmitál Radek Tůma
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Podzimní koncert k poctě
českých patronů

Podzimní koncert
Rožmitálské Venkovanky

v kostele sv. Jana Nepomuckého
na náměstí v Rožmitále p. Tř.
Těší se Třemšínská kvítka.

Společenské centrum Rožmitál p. Tř.
Srdečně zveme všechny milovníky dobré
dechovky a příznivce Rožmitálské Venkovanky.

sobota 2. října v 18:00

Oznámení o době
a místě konání voleb

Starosta města Rožmitálu pod Třemšínem podle § 15 odst. 1
a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v přízemí Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem, Náměstí čp.
36, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v čp.:
1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 95, 98, 124, 158, 159, 160, 161, 187, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 197, 198, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 221, 222, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
240, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 256,
257, 258, 259, 346, 347, 348, 379, 407, 415, 416, 417, 432,
441, 488, 495, 496, 497, 520, 521, 535, 537, 550, 556, 568,
577, 580, 585, 588, 593, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 638,
639, 640, 641, 651, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771,
772, 777, 778, 781, 782, 798, 803, 804, 805, 806, 816, 819,
822, 826, 828, 829, 832,
ve volebním okrsku č. 2 je místnost v Základní škole v Rožmitále pod Třemšínem, Komenského 543, pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v čp.: 339, 349, 350, 351, 353,
376, 377, 378, 384, 391, 400, 405, 410, 411, 414, 431, 447,
448, 451, 455, 456, 462, 481, 482, 483, 484, 494, 500, 513,
514, 540, 541, 542, 547, 548, 558, 565, 566, 567, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 586, 590, 591, 592, 595, 596, 597, 622,
633, 648, 649, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 721, 761, 775, 797,
817, 833, 834, 835,
ve volebním okrsku č. 3 je místnost v Základní škole v Rožmitále pod Třemšínem, Komenského 543, pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v čp.: 25, 97, 100, 103, 104,
107, 110, 119, 121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134,
136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 154,
155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 179, 184, 185, 186, 199, 200, 201, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 224, 225, 244, 261, 264, 265, 266, 343,
357, 360, 362, 374, 387, 389, 433, 437, 438, 450, 457, 458,
479, 492, 498, 499, 523, 524, 525, 536, 539, 564, 581, 583,
584, 594, 634, 635, 636, 637, 661, 662, 663, 664, 722, 723,
724, 757, 762, 779, 836 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v č. ev.: 016.
ve volebním okrsku č. 4 je místnost v hasičské zbrojnici v
Rožmitále pod Třemšínem, Pod Topoly 516, pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v čp.: 112, 113, 156, 157,

neděle 17. října v 18:00

228, 229, 230, 260, 267, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 304, 305, 306,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 340, 342, 354, 355, 356, 358, 359, 363, 365, 366, 367,
368, 370, 383, 385, 390, 392, 394, 395, 396, 397, 399, 401,
406, 408, 413, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427,
429, 430, 436, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 452,
453, 454, 459, 461, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 480, 485, 486, 489, 490, 491, 493, 502,
503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 517, 519,
522, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 538, 545,
546, 549, 552, 553, 554, 557, 559, 560, 563, 575, 578, 579,
587, 599, 600, 632, 643, 645, 650, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697,
698, 699, 700, 718, 719, 720, 726, 727, 728, 729, 730, 731,
733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 758,
776, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794,
795, 796, 807, 808, 818, 820, 827, 828, 837, 838, 839, 840,
841, 845 a pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v č. ev.: 023,
ve volebním okrsku č. 5 je místnost v Centru Rožmitál pod
Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, Na Spravedlnosti
589 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v č.
p. 589,
ve volebním okrsku č. 6 je místnost v házenkářské klubovně
ve Starém Rožmitále č. p. 198 pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Starém Rožmitále,
ve volebním okrsku č. 7 je místnost v budově osadního výboru v Hutích pod Třemšínem č. p. 23 pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v Hutích pod Třemšínem,
ve volebním okrsku č. 8 je kancelář truhlárny firmy Milan
Blažek ve Voltuši č. p. 96 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu ve Voltuši,
ve volebním okrsku č. 9 je místnost v budově hasičského
klubu v Pňovicích č. p. 50 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v Pňovicích a ve Skuhrově,
ve volebním okrsku č. 10 je místnost v budově hasičského
klubu ve Strýčkovech č. p. 28 pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Strýčkovech a v Nesvačilech,
ve volebním okrsku č. 11 je místnost v hasičském klubu v
Zalánech č. p. 40 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Zalánech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Mgr. Pavel Bártl, starosta města
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Rožmitálský cyklokros 2021
sobota 30. 10. 2021 - Malý obůr
Start: 13:00 Trať: 15 km (8 okruhů)
Start možný na jakémkoliv kole
Startovné: 100 Kč
Info a přihlášky: www.cyklo-rozmital.estranky.cz

Tradiční šipkovaná v Pňovicích

Taky jste jako malí hrávali šipkovanou? V Pňovicích to byla
tradiční zábava a děti tak znaly velmi dobře své okolí, ale ještě
přitom třeba posbíraly odpadky. Letos se hra na šipkovanou
vrátila jako doprovodný program zdejšího pop-up bistra Pňovická váha. Na první šipkovanou se rodiny s dětmi vydaly o
pouti 1. srpna, kdy na ně čekaly úkoly, při jejichž plnění se
mohli dozvědět něco víc o své vesnici. Největší atrakcí bylo
zvonění na zvon v místní kapličce - většina účastníků hry ji
viděla otevřenou poprvé v životě.
Druhá šipkovaná provedla soutěžící zdejším posvátným hájem Chocholíkem, kde čekali se svými úkoly trpaslíci a jedna
čarodějnice. Na přípravě akce se podílely mladé maminky, babičky i prababičky a malé i větší děti, takže perníkové medaile
si na konci zasloužili všichni.
Pavlína Blahotová

SLOVÍČKO KNĚZE
Je tu opět podzim s naléhavým úkolem volby těch, kteří budou určovat směr politického dění naší vlasti i Evropy. Není
to malá odpovědnost. Demokracie je křehká tam, kde panuje
nedovzdělanost a obávám se, že navzdory rozvinutému školství u nás je obecné povědomí politické odpovědnosti podceňováno. Staří i po třiceti letech nedoběhli dobu a z jakési
nepochopitelné setrvačnosti podporují struktury, které samy
sebe zdiskreditovaly již v minulém století. Mladí zase lehkovážně uvažují dle designu a trendu dnešní pseudokultury,
která se snad již ani kulturou nedá nazývat. Přesto doufám,
že se probudíme, zmobilizujeme svůj rozum a uznáme ty politické proudy, které obhajují stabilitu tradičních hodnot, na
nichž naše civilizace stojí. O to se snažila i kněžna Ludmila,
jejíž výročí úmrtí právě letos slavíme. Žila v kruté době. O demokracii neměli tehdy ponětí, přesto s Cyrilem a Metodějem,
s Václavem a mnohými dalšími věděli, že křesťanství bude
jediná šance pro sjednocování národů, pro stabilitu státu i
rodiny. Zakladatelé Evropské unie byli křesťané a na těchto
základech stavěli.
Opovrhováním těchto základů si sami pod sebou podřezáváme větev a výsledky vidíme již v přímém přenosu ze států
západní Evropy, které kdysi byly šiřiteli křesťanství a v nichž
se zrodilo mnoho svatých. Proto je nám zvláště letos česká
svatá Ludmila vzácným svědkem víry v rozum, v moudrost a
víru. S její přímluvou v nebesích chci s vámi prosit za náš národ třeba slovy vstupní modlitby Ludmiliny liturgické památky: „Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily pomáhej nám, Bože, ať jdeme vytrvale v jejích stopách, ať jsme
pevní ve víře a bohatí dobrými skutky.“ Amen! Váš pater Petr
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
a Slavnost Všech svatých
31. 10. Hvožďany: 10:10
mše sv., pak společná modlitba na hřbitově
1. 11. Starý Rožmitál: 18:00
mše sv., pak společná modlitba na hřbitově
2. 11. Rožmitál p. Tř. městský kostel: 18:00
mše sv., pak společná modlitba na novém hřbitově

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1
písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2022
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném od 1. 1. 2020, které vzhledem
k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit na zdaňovací období roku 2022: Od daně z pozemků jsou osvobozeny
pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá
údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek
evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle
zákona upravujícího zemědělství, nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo
strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje
I. stupně nedochází k žádným změnám. Poplatníkům tedy
nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1
písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných prvků (skupina dřevin,
stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a
krajiny] do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní zemědělský intervenční fond
(dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnětu lze
nalézt na adrese: https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_
ekologicky_vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle
nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání:
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného
prvku osvobozen podle výše uvedeného osvobození, musí
být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku
ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li
výše uvedený prvek celou výměru parcely, osvobození se
přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.

Tábor rybářského kroužku

Na konci srpna proběhl čtyřdenní tábor rybářského kroužku
ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem. Letos se konal v Resortu
Hutě. Program byl nabitý. Zahrnoval soutěže, zábavné hry,
rybolov a rybářské závody, výlet na zámek Orlík, plavbu parníkem s přepadením pirátů, bobříka odvahy, přednášku i návštěvu z plzeňské městské policie. Závěrečného předání cen,
pohárů a dobrot se zúčastnil předseda Středočeských rybářů
Dušan Hýbner. Velmi mu děkujeme, že přijal naše pozvání.
Stejně tak děkujeme všem dětem, které se tábora účastnily, a
také vedoucím tábora, kteří celý tábor organizovali a věnovali
se dětem.
Byli to hlavní vedoucí Jaroslava Nassová a ostatní vedoucí
Aleš Haluska, Maruška a Ruda Šourkovi, Jiří Skotnica, Miroslav Skokan, Pavel Šajánek, Michal Mareš a Tomáš Bláha.
Také děkujeme našim sponzorům a podporovatelům, bez kterých by tábor nebyl možný: Naší mateřské místní rybářské
organizaci Rožmitál p. Tř. za její velkou podporu, Městu Rožmitál p. Tř. za zapůjčení dodávky na přepravu dětí a podporu,
Středočeskému územnímu svazu za dárky pro děti. Poděkování zaslouží také všichni další, kteří podpořili náš rybářský
tábor.
Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku
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Oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny

Obnova Pacholeckého rybníka

Starostka obce Hvožďany podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
- v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a
- v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve Hvožďanech
čp. 80 pro voliče bydlící ve Hvožďanech a v Pozdyni
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Leletice čp. 33
pro voliče bydlící v Leleticích a v Jamkách
• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost ve Vacíkově čp.
65 pro voliče bydlící ve Vacíkově a na Nových Lukách
• ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Roželově čp.
73 pro voliče bydlící v Roželově, na Mýtech, na Planinách
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Markéta Balková, starostka obce

ZA HUMNY JE DRAK PACHOLÁK

Uctění památky zesnulých hasičů

Předposlední prázdninový den byl ukončen projekt „Obnova
Pacholeckého rybníka“. V těchto dnech by měl být již rybník
téměř napuštěn. Tento hektarový rybník obec Hvožďany zakoupila před několika lety jako nefunkční po ničivé povodni z
roku 2002. Investice přes čtyři miliony korun finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a Středočeský kraj. Prohlídka
obnoveného rybníka se zajímavým programem se uskuteční
10. října od 14 hodin.
Markéta Balková, starostka obce

srdečně vás zveme za humna
na nově obnovený Pacholecký rybník

neděle 10. 10. od 14 hodin
-

bohatý program pro celou rodinu
teplé občerstvení
soutěže, střelba ze vzduchovky, dílničky pro děti
zvěřinový guláš, rybí speciality, buřty, utopenci
na harmoniku zahraje Pepa Janoušek a spol.
projekt finančně podpořili:

Posvícenská myslivecká zábava
Myslivecký spolek Javory Hvožďany pořádá v sobotu 16.
října 2021 od 20:30 hodin Posvícenskou mysliveckou zábavu v nově rekonstruovaném sále Kulturního domu ve
Hvožďanech. Taneční zábava bude probíhat dle aktuálních podmínek Ministerstva zdravotnictví. Bude připravena velká myslivecká tombola. K tanci a poslechu zahraje
oblíbená skupina Kudrnáči. Srdečně zveme všechny příznivce myslivosti a dobré zábavy z Hvožďan a okolí. Vstupné je 150,- Kč.

Různé zprávy z Hvožďanska
• Obecní knihovna ve Hvožďanech bude otevřena pro
veřejnost 4. a 18. října v době od 15 do 17 hodin.
• Obecní kompostárna je v provozu každý den včetně víkendu následovně: 1. 10. – 30. 11. od 9 do 17 hodin.
• Multifunkční hřiště je v provozu v říjnu do 18 hodin. Na
obecním úřadě je možné zapůjčit zdarma tenisové rakety.

V neděli 19. září v pravé poledne se k celorepublikovému uctění památky dvou dobrovolných hasičů z Koryčan,
kteří zahynuli při zásahu, připojili i členové JSDH Hvožďany a Vacíkov.
Foto: archiv obce

Jubilanti v říjnu
80
81
82
82
86

let
let
let
let
let

Marcela Ostřížová
Helena Krejčíková
Karel Potřeba		
Karel Čech		
Bohumila Vašíčková

Hvožďany
Vacíkov
Pozdyně
Hvožďany
Leletice

Srdečně blahopřejeme!
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany

Podzimní svoz nebezpečného
odpadu a elektroodpadu

ze dne 25. 8. 2021, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ Hvožďany od 17 hodin.

Oznamujeme občanům, že svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne na správním území obce Hvožďany v sobotu 16. 10. 2021 v následujících časech: Hvožďany náves
8:00, Leletice 8:15, Vacíkov 8:45, Roželov 9:15, Mýta 9:45 a
Pozdyně 10:15.
Seznam odpadů odebíraných při svozu nebezpečného odpadu: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladicí kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty
a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní
chemie, olověné aku baterie, monočlánky a zářivky. Žádáme
občany, by tyto odpady předali osobně svozové firmě a nenechávali je ležet podél komunikací
Provozní zaměstnanci Obecního úřadu Hvožďany budou
svážet elektroodpad (televize, monitory, počítače, drobné domácí spotřebiče) a lednice ve stanovených časech a elektroodpad je nutné předat osobně. Upozorňujeme, že tento druh
odpadu musí být kompletní. V opačném případě bude jejich
odběr zpoplatněn. Sběr plastů nebude probíhat, pytle s plasty
lze průběžně ukládat na sběrné místo ve dvoře ve Hvožďanech.
Markéta Balková, starostka obce

06/2021/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivana Juračková, Petra Kmůchová a Martin
Fous a ověřovatele zápisu: Veronika Krejčová a Milan Jaroš
zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
06/2021/02 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021, které je přílohou tohoto Usnesení.
06/2021/03 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „Stavební úpravy Obecního úřadu ve
Hvožďanech“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy s
dodavatelskou firmou Stafis-KT, s.r.o., Pačejov.
06/2021/04 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „KD Leletice – oprava hygienického
zázemí“ a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy s dodavatelskou firmou Stafis-KT, s.r.o., Pačejov.
06/2021/05 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 k
SoD na projekt: „Obnova Pacholeckého rybníka“ – termín dokončení díla do 31. 8. 2021 a vícepráce nad rámec položkového rozpočtu ve výši max. 362 000,- Kč + DPH a zmocňuje
starostku obce k podpisu dodatku č. 4 k SoD s firmou Luboš
Rom, Březnice.
06/2021/06 Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí stanoviska odboru ŽP KÚ SčK k obsahu
zadání změny č. 2 ÚP podle § 55a stavebního zákona
b) schvaluje úplný obsah zadání ve vazbě na § 55a a § 46
odst. 3 stavebního zákona a ukládá pořizovateli předat zadání
zpracovateli změny č. 2 ÚP – Projektovému ateliéru AD Daněk
s.r.o.
06/2021/07 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt: „Zíbův mlýn ve Hvožďanech – oprava střech
– II. etapa“ z Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2022 z Ministerstva kultury a závazek finanční spoluúčasti obce.
06/2021/08 Zastupitelstvo obce jmenuje: Markétu Balkovou, Jiřího Tůmu a Bc. Petra Lavičku jako členy Rady školy
při ZŠ a MŠ Hvožďany za zřizovatele na funkční období tři
roky.
06/2021/09 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z
rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt ZŠMŠ Hvožďany – primární prevence
2021 ve výši 81 700 Kč pro příspěvkovou organizaci obce - ZŠ
a MŠ Hvožďany, a pověřuje ředitelku školy podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné projednání návrhu změny
č. 2 územního plánu obce Hvožďany
se uskuteční v Klubovém centru ve Hvožďanech

ve středu 27. října 2021 od 17:00

Vítání občánků ve Hvožďanech
V pátek 3. září se uskutečnilo ve hvožďanském Špejcharu
dlouho očekávané vítání nových občánků. Po více než roce
a půl přivítali do obce na 12 dětiček. Vzhledem k většímu
počtu narozených dětí v době covidu proběhlo vítání občánků
na dvou slavnostech. Na snímku jsou již naši „starší“ malí
občánci. Skupinu těch „mladších“ najdete na poslední straně
Třemšínských listů. Všem přejeme do života hodně zdraví a
spokojenosti v kruhu rodiny.
Markéta Balková

Prosba k chystané výstavě
betlémů ve Špejcharu

Venku sice zatím nic nenasvědčuje tomu, že se pomalu, ale
jistě blíží zimní období. Přesto jsme začali s přípravou adventu na Hvožďansku. Rádi bychom uspořádali výstavu betlémů. Betlém jako symbol Vánoc určitě má každý doma, v řadě
rodin se betlémy dědí z generace na generaci, proto budeme
rádi, když se s námi o své „betlémky“ podělíte a vystavíte je v
předvánočním čase.
Betlémy do výstavy se přihlašují na telefonním čísle 724
705 685 - formou SMS nebo telefonicky, popřípadě na e-mailu: starosta@hvozdany.cz. Betlémy budou vystaveny ve hvožďanském Špejcharu od první adventní neděle 28. listopadu do
neděle 19. prosince 2021. Poté budou betlémy vráceny svým
majitelům, aby je mohli mít doma na Vánoce. Věřím, že se
nám napodruhé podaří uspořádat velmi zajímavou výstavu,
která zároveň bude první akcí na nově obnoveném Špejcharu.
Markéta Balková, starostka obce

XXII. Třemšínská heligónka
Tradiční festival dobré nálady
a hezké písničky
Kulturní dům Hvožďany
23. 10. 2021 od 15:00
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Třemšínská heligónka 2021
aneb S písničkou jde všechno lépe
Všechny milovníky hezké české písničky srdečně zveme na
tradiční 22. festival heligónkářů „Třemšínská heligónka 2021“,
který se koná v Kulturním domě ve Hvožďanech v sobotu 23.
října. Začátek je v 15 hodin. Toto přátelské setkání nabídne
přehlídku úžasných heligónkářů, různých harmonikářských
skupin a dalších jiných šikovných muzikantů. Těšit se můžete také na skvělé moderátory a temperamentní vystoupení
Toulavé kapely Josefa Janouška. Všechny divácké vstupenky
budou slosovatelné o pěkné dárky v podobě zvukových nosičů
CD a DVD, samozřejmostí pro posluchače je soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře s názvem „Cena sympatie“. Jako v
minulých ročnících této hudebně-zábavné akce uděláme maximum pro spokojenost publika - podle přání možnost tance
od začátku pořadu, výborná atmosféra, hodně dobré muziky a
překvapení večera. Svojí expozici úžasných nových heligónek
představí výrobce těchto krásných hudebních nástrojů, pan
Karel Elicar ze Strašic. Hvožďanská hospoda zajistí kvalitní
občerstvení včetně piva jako křen. Podrobné informace a fotografie z minulých ročníků jsou zveřejněné na internetových
stránkách heligónkářské ligy www.umuzikantu.cz. Předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu je zajištěný na pokladně
OÚ ve Hvožďanech, rezervace vstupenek na tel. 318 696 227.
Na přátelské setkání s hezkou českou písničkou v kraji pod
Třemšínem ve Hvožďanech se těší všichni pořadatelé a účinkující. Přijďte se odreagovat a zapomenout na starosti všedních dnů.
Josef Janoušek

ZŠ a MŠ Hvožďany

Volby do Žákovského parlamentu

V pondělí 13. září se voliči z 5. až 9. ročníku postupně vystřídali ve volební místnosti v budově naší školy, aby svým
hlasem podpořili a hlavně vybrali své zástupce do Žákovského parlamentu. Z každé třídy byli tímto tajným hlasováním
zvoleni dva zástupci (v početném 8. ročníku tři), kteří budou
v tomto školním roce pracovat na přípravě a organizaci nejrůznějších školních i obecních akcí.
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Akce plánované na říjen
• 4. 10. MŠ: Dřevěné káči – projektový den mimo
školku - Sedlice, 8.30 – 11.30
• 5. 10. Pernštejni: Leonardo da Vinci, 8.00
• 7. 10. Den jazyků – celoškolní projektový den
• 11. 10. MŠ: Putování za permoníky – projektový den
mimo školku, Důl Řimbaba
Bohutín, 8.00 – 11.30
• 14. 10. Výstava posvícenských hnětynek – celoškolní
soutěž o nejhezčí a nejzajímavější hnětynku
• 18. 10. Krteček a kamarádi, 9.00
• 27. – 29. 10. Podzimní prázdniny!
• 1. 11. Preventivní programy pro 6. – 9. ročník
Aktuality, dokumenty, fotogalerii, info z jídelny a mnoho
dalšího naleznete na webu www.zsmshvozdany.cz.

Zprávy z hvožďanské školky
Každé ráno přijdou děti,
je jich spousta jako smetí. Celý den si můžou
hrát, kreslit, cvičit, povídat. Začal nám nový
školní rok, velcí školáci
nás opustili a my přivítali plno nových malých
dětí. Některé si na odloučení od maminky zvykly
hned, některé utrousí slzičku ještě teď. Rodičům
byl nabídnut adaptační
režim, kterým se usnadní pomalé zvykání na
nové prostředí, kamarády i paní učitelky. Za tak
krátkou dobu jsme se již
naučili plno nových písniček, říkadel a her.
Zpestřením programu
ve školce jsou i projekty
čerpané ze Šablon II, které i v tomto roce budou
pokračovat. Mezi první
patřila Návštěva u rybiček. V krásném prostředí rodiny Větrovských se
děti seznámily s různými
druhy rybek, jejich chovem a líhnutím. Mohly
si je nachytat i nakrmit.
Za krásné přijetí a pobyt moc děkujeme a těšíme se na další
návštěvu s tvořením.
Za MŠ Pavla Sloupová

Celková modernizace školní jídelny

V průběhu srpna a v první
polovině září proběhla celková modernizace školní jídelny
- výmalba prostor, kompletní
výměna lina a pořízení nových
stolů, které barevně doplnily
prostory jídelny. Veškeré práce
a vybavení zafinancovala Obec
Hvožďany - zřizovatel školy,
za což jí patří velký dík. A na
závěr už jenom popřát všem
strávníkům dobrou chuť. Renata Kovaříková, vedoucí jídelny
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Věšín
Z činnosti věšínských hasičů

Ve dnech 14. a 15. srpna se konala závěrečná kola Brdské
ligy v Sedlčanech, na kterých byli mladí hasiči. V sobotu
obsadili Věšínští 17. místo a v neděli 22. místo. V celkovém
součtu Brdské ligy obsadili za osm kol 20. místo z počtem
šesti bodů.
Dne 4. září se věšínští hasiči v brzkých ranních hodinách
vydali do obce Stradonice v okrese Beroun, kde se zúčastnili
místní soutěže O Putovní pohár na Berounce. Tady se při požárním útoku saje voda z řeky Berounky. V konkurenci místních sborů muži obsadili 1. místo a po několika předchozích
druhých a třetích místech odvezli putovní pohár.
Dne 18. září byly pořádány soutěže O Putovní pohár odborné rady represe OSH Příbram – muži nad 35 let a soutěž O putovní pohár starosty OSH Příbram – ženy. Dále zde
byla postupová soutěž mužů a žen okresu Příbram na krajskou soutěž v požárních útocích. Všechny tyto soutěže byly v
Martinicích u Jesenice na Sedlčansku. Za Věšín se zúčastnili
muži nad 35 let a družstvo mladých hasičů. Mladí muži zde
v útoku obsadili 2. místo a postoupili na krajskou soutěž. V
konkurenci sborů z celého okresu Příbram starší muži obsadili 8. místo, kdy se nezdařil první útok, a mužstvo mělo neplatný pokus. Druhý útok byl za 22,8 s. Dále byl oceněn náš
strojník Miroslav Polák st. jako nejstarší cvičící hasič na této
soutěži. Všem družstvům gratuluji k dosaženým výsledkům v
uplynulé hasičské sezoně.
V případě příznivé pandemické situace všechny srdečně zveme na posvícenskou zábavu, která začne 23. října ve 20:00 v
Paňáčkovně.
Za výbor SDH Věšín Jirka Hutr, DiS

Blahopřání ke stým narozeninám
Dne 3. října oslaví neuvěřitelných
100 let
pan
Jaroslav Vošahlík
z Věšína 36.
Do další stovky přeje vše nejlepší,
hlavně pevné zdraví Obec Věšín.

Ukončení prázdnin ve Věšíně
Na věšínském fotbalovém hřišti se 3. září 2021 od 16 hodin
konalo ukončení prázdnin. Letos děti čekalo 10 zajímavých
stanovišť. Vyzkoušet si mohly hasičskou techniku, na tenisovém kurtu předvedly svoji dovednost s tenisovou raketou
nebo si mohly vybarvit obrázek, který si po zásluze odnesly
domů. Na ostatních stanovištích děti absolvovaly skákání v
pytli, střelbu na plechovky, kopání na bránu, slalom na koloběžkách, hod na koš a slalom s malým míčkem na lžíci.
Na stanovišti spolku myslivců děti poznávaly zvířátka našich
lesů. Za splněné úkoly všechny děti dostaly sladké odměny a
tašku s dárky. U koupaliště si mohly děti vyzkoušet střílení
na terče a prohlédnout vystavené zbraně. Po celou dobu akce
mohly využít skákací hrad od společnosti REMAX.
Odpoledne plné radosti a smíchu doprovázelo krásné podzimní počasí. Nesmírně velké poděkování patří lidem, kteří
byli ochotni věnovat svůj volný čas přípravě a pomoci na této
akci konané nejen pro věšínské děti. Celou akci by se zároveň
nepodařilo zorganizovat bez podpory Obecního úřadu ve Věšíně a společnosti COOP Příbram, kterým patří velké poděkování. Všem dětem děkujeme za účast a příští rok, pokud nám
to covidová situace umožní, se budeme těšit opět na shledanou při dětském dnu ve Věšíně.
Václav Meloun

Informace o kanalizaci a vodovodu

Jubilea v říjnu 2021
80 let
80 let
81 let
100 let

Anna Račáková		
Eva Holcová		
Vladimír Vaverka
Jaroslav Vošahlík

Věšín
Věšín
Věšín
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

Dovolte mi, abych vás informoval o postupu prací na akci
„Kanalizace, vodovod Věšín, Buková“. Probíhala jednání s
jednotlivými majiteli soukromých pozemků, po kterých je vedena trasa kanalizace a vodovodu, a v červnu byly dořešeny
poslední dohody s těmito majiteli.
Při cestě na Dubovku byl za pomoci dotace od Státního
fondu životního prostředí vyvrtán druhý vrt pro zdroj vody
budoucího vodovodu. Byl schválen dodatek smlouvy s projektantem Ing. Urešem na pořízení projektové dokumentace a
v současné době je připravována projektová dokumentace k
územnímu řízení.
Ing. Pavel Hutr, starosta
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Toulání krásnou brdskou přírodou

Věšínští turisté vyrazili 5. září na již šestý ročník toulání po
Brdech, které je tentokrát zavedlo do Plzeňského kraje. Sešlo
se 14 turistů, kteří zdolali pečlivě naplánovanou trasu protkanou řadou zajímavostí. „Řekli jsme si vše o zajímavých a
krásných místech západních Brd, mezi účastníky panovala
spokojenost, že nám vyšlo počasí. Naše putování skončilo v
restauraci v Borovně, kde jsme byli mile přivítáni a pochutnali jsme si na dobrém jídle a pití. Poděkování patří obsluze
restaurace Borovno a Obci Věšín za spolupráci,“ uvedl za organizátory pochodu Aleš Fous.
(af, red)
Bukovští hasiči pořádají 16. října od 14:00

PODZIMNÍ DRAKIÁDU
Sraz rodičů s dětmi bude na návsi před hasičárnou, draci
se budou pouštět na Dubovce. Nakonec si všichni
budou moci posedět u ohýnku při opékání buřtů.

ZŠ a MŠ Věšín

Recyklace hrou ve Věšíně

Recyklohraní rozvíjí hravou, praktickou a zážitkovou environmentální
výchovu v mateřských i základních
školách. Děti v naší mateřské škole se
prostřednictvím hry, pohádky a plněním drobných úkolů učily vnímat pořádek ve svém okolí a seznámily se se
základy nakládání s odpadem. Během
praktického programu si i žáci školy
připomněli význam třídění odpadu a recyklace elektrospotřebičů, určovali, co
do kterého kontejneru patří, co vzniká
následnou recyklací a mimo jiné si ve
skupinkách rozebrali pračku a počítač.
Jana Poláková
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Informace z věšínské školní družiny
Ve Věšíně se školáci v
září nevrátili jen do lavic, ale i do našeho oddělení školní družiny. Po
prázdninách jsme si měli
co říct a ukázat. V první řadě jsme mezi sebou
přivítali nováčky. Prvňáčci se dnes už v kolektivu spolužáků cítí jako
doma. Samozřejmě si ze
všeho nejvíc užíváme pobyt venku, letos máme
moc pěkné září. Využíváme školní zahradu, dvorek a poznáváme okolí. V oddělení
nám přibývají naše výtvarné práce a baví nás společenské hry
i soutěže. Letošní celoroční motivační hra provede prvňáky
a druháky pohádkou. Starší účastníky motivuje hra, která
je seznámí s nejvyššími vrcholy Brd a pokud se nám zadaří,
neudělá z nás zrovna přímo horolezce, ale kopcolezce určitě.
Když nám to dovolí situace a počasí, doufáme, že se do Brd a
na jejich kopce vydáme nejen prostřednictvím hry v družině,
ale i reálně.
Jana Štadlerová

Školáci se zdokonalují v informatice
Máme za sebou prvních
pár týdnů nového školního
roku. Pomalu si zvykáme
na školní režim a opětovnou
presenční výuku v plném
rozsahu bez počátečního
testování a různých omezení, která platila v minulém
školním roce. Využívali jsme
pěkného počasí a některé
vyučovací hodiny probíhaly ve venkovním prostředí.
Žáci 4. a 5. ročníku začali
plnit nový vzdělávací obsah
oboru Informatika, jehož
učivem je mimo jiné i kódování, vyzkoušeli si zakódovat informace obrázkem pomocí
piktogramů a emotikonů, naučili se používat aplikace ke čtení i vytváření QR kódů.
Jana Poláková

Zprávy z mateřské školy

V září jsme s radostí přivítali nejen nové děti. Všechny děti se
nakonec krásně adaptovaly a vzájemně sblížily. Seznámily se
s prostředím mateřské školy a školní zahrady. Společně jsme
zvládli i vycházky obcí. Děti už umí pojmenovat kamarády ve
své třídě a poznají své značky. Daří se jim dodržovat pravidla, která jsme si společně stanovili. Prostory školky začínají
zdobit výtvory dětí. Předškolní děti se seznámily se svou novou třídou v budově ZŠ. Čeká na ně seznámení s anglickým
jazykem a logopedické chvilky. Kromě řady činností děti čeká
i tvoření z keramiky a jiných materiálů.
Do školky za dětmi zavítalo divadlo s představením O neposlušných kůzlátkách a zúčastnili jsme se programu Recyklohraní, kde se děti dozvěděly, jak se třídí odpad a proč je to
důležité.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům a rodinným příslušníkům dětí za zodpovědný přístup a respektovaní zpřísněných podmínek, které jsou v současné době
nezbytné. Mockrát děkujeme. Dále bychom touto cestou rádi
poděkovali paní Kloučkové za sklenice s medem, na kterém si
děti náramně pochutnají.
Kolektiv MŠ
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Hudčice
Charitativní sbírka v Hudčicích

Do 8. října 2021 probíhá na obecním úřadu ve spolupráci s
Diakonií Broumov charitativní sbírka. Potřebné věci, které je
možné do sbírky věnovat, jsou uvedeny v letáku, který je k
dispozici na stránkách obce nebo na vývěskách obce. Věci
se vybírají zabalené do igelitových pytlů v úředních hodinách
obecního úřadu, tedy ve středu od 14 do 16 hodin a v pátek
od 16:30 do 18:30 hodin.

Oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny
Starosta obce Hudčice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
- v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a
- v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin
2. Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 volební
místnost v budově OÚ Hudčice, č. p. 89, 262 72 Březnice pro
voliče podle místa, bydlící v Hudčicích a Slavětíně
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Ladislav Doležal, starosta obce

Běh Olympijského dne v Hudčicích
Ve středu 8. září se v Hudčicích uskutečnil Běh Olympijského
dne, který pořádá Český Olympijský výbor po celé republice.
Počasí bylo pro běh příznivé, běžci i organizátoři strávili příjemné odpoledne za pěkného pozdně-letního dne. Trasy závodů byly stejné jako loni, předškolní děti běžely 200 m, malí i
velcí školáci 740 m a hlavní závod byl 3,2 km.
V kategorii předškolních dětí (200 m) byli nejrychlejší Jíra
Čížek (1:08,54) a Barbora Hulačová (1:25,96). Trať na 740 m
zaběhli nejrychleji v mladší kategorii dětí Monika Pekárková
(3:30,43) a Jan Žid (2:58,74), ve starší pak Emma Netušilová
(2:43,57) a Jakub Schořovský (2:32,76). Dětských závodů se
zúčastnilo celkem 17 dětí, všechny pak dostaly účastnickou
medaili a věcnou cenu od obecního úřadu.
V 18 hodin odstartoval hlavní závod, ke kterému nastoupilo
19 závodníků a závodnic. Zvítězil Ondřej Hulač (12:28,39), z
žen byla nejrychlejší Radka Kamencová (14:50,88). Z hudčických občanů byli nejrychlejší Jiří Čížek (15:51,44) a Kateřina
Vondráčková (19:57,37), pro ně byla určena zvláštní cena od
obecního úřadu. Všichni startující získali účastnickou medaili. Výsledky závodu a fotografie jsou na stránkách www.
olympijskybeh.cz a www.hudcice.cz. Po doběhu čekalo na závodníky občerstvení, které pro ně občané Hudčic připravili.
Před vyhlášením výsledků starosta obce Ladislav Doležal letošní závod zhodnotil, poděkoval závodníkům za účast a předal medaile a věcné ceny prvním třem mužům a ženám.
Přestože se Běh Olympijského dne koná ve všední den odpoledne, běžci si na něj čas najdou. Účastní se ho jak vyloženě rekreační běžci, tak běžci výkonnostní, někteří závodníci
přijeli i ze vzdálenějších míst. Potěšitelné je, že se běhu zúčastnili mnozí obyvatelé Hudčic a jejich děti.
Věříme, že v roce 2022 bude situace příznivější a Běh Olympijského dne se uskuteční v plánovaném červnovém termínu,
a že z regionu Třemšínska dorazí více běžců a také všichni
letošní účastníci. Velký dík patří obecnímu úřadu Hudčice, že
závod podpořil, a místním občanům, kteří věnovali svůj volný
čas a pomohli při organizaci.

Turnaj v karetní hře Sedma

Stejně jako každý rok, i letos proběhlo v Hudčicích klání v
karetní hře Sedma. Za krásného počasí se ho zúčastnilo třináct týmů a plno fanoušků. V napínavé soutěži zvítězil pár
Iva a Josef Charvátovi z Rožmitálu, druzí byli také Rožmitálští
David Trčka a Tomáš Belka. Třetí místo obsadili Jan Hanzlík
a Miroslav Vujtech z Prahy. Děkuji sponzorům, kterými byli
Agrospol Bubovice, Kámen Hudčice, Nuslovi, Obec Hudčice,
Pivovar Herold, Pivovar Prazdroj, Václav Trefný, Miroslav Viktora, Dagmar Adamová, hospoda Montana za jejich štědré
příspěvky na ceny pro vítěze.
Jitka Adamová, Montana

V Hudčicích se vyměnily knihovnice
V Obecní knihovně v Hudčicích již můžou čtenáři potkávat
novou knihovnici, která se jistě dobře postará o čtenářské požadavky těch, kteří si do knihovny najdou cestu. Tímto bych
chtěl moc poděkovat již bývalé knihovnici Vendule Mrázové
za dlouholetou práci a zároveň popřát nové knihovnické síle
hodně úspěchů v práci a spoustu spokojených čtenářů. Rožmitálská knihovna ji bude podporovat a zásobovat knihovnu
pěknými knihami.
Petr Jarosil, knihovna Rožmitál p. Tř.

Další informace a novinky z obce
Hudčice najdete na webu
Vítězové turnaje Iva a Josef Charvátovi z Rožmitálu.

www.hudcice.cz
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Sedlice

Postup kanalizace - práce
se přesunou do Hoděmyšle

Svoz velkoobjemového
odpadu a elektroodpadu
V sobotu 16. října v Sedlici na návsi a o týden později v
sobotu 23. října v Hoděmyšli před hasičárnou v čase od 10
do 11 hodin bude možné využít obecních kontejnerů pro
uložení velkoobjemového odpadu a elektroodpadu.

Pozvánka na fotbalové utkání
V sobotu 16. října od 15:30 se hraje fotbalové utkání
TJ Sedlice proti TJ Slavoj Obecnice.

V průběhu září byla dokončena koncová část kanalizace, tj.
zaústění do rožmitálského systému. Děkuji občanům i městu, že dopravní omezení od benzinky až k mostu přes Skalici
strpěli. V průběhu října bude položena kanalizace v Nádražní
ulici u stavebnin, od silnice č. 19 až k silu. Také dojde k propojení v Hoděmyšli a tím bude hotový “přivaděč”, tedy ta část,
která bude využívána společně s Vranovicemi. Stavba postupuje logicky odspodu, aby bylo možné částečně spouštět dokončené úseky. Vzhledem k tomu, že vranovický vodovod i
kanalizace budou v tomto roce plně dokončeny, uvede se do
provozu i výše popsaný “přivaděč”.
Od konce října do prosince by práce měly postoupit na dvě
místa v Hoděmyšli: pokládka stoky od hoděmyšlské zastávky
až po č. p. 34 a pokládka stoky od hřiště do Hoděmyšle až po
č. p. 16.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Ceny za popelnice v Sedlici a v Hoděmyšli v příštím roce
Změnou zákona o odpadech byly všechny obce postaveny před povinnost
schválit novou obecní vyhlášku. Obce,
které přebírají odpady občanů, mohou
poplatky vybírat těmito způsoby: 1) za
obecní systém, což je paušální platba za
osobu/nemovitost; 2) za množství odpadu v litrech/kilogramech; 3) za kapacitu
nádob.
Většina obcí pravděpodobně zvolí první možnost, tedy paušální poplatek za
každou hlášenou osobu (a za každou nemovitost, kde není nikdo hlášen) a sjednotí frekvenci svozů. Tento způsob je
relativně jednoduchý, přehledný, jasný
a poplatek lze vybírat předem. Ale nijak
nemotivuje k šetrnému chování, nezohledňuje množství jejich odpadu ani
míru třídění. Shodli jsme se se zastupiteli, že zvolíme takovou platbu, která zohledňuje množství odpadu, které občané
vytváří, a protože měření objemu odpadu v litrech nebo vážení jednotlivých popelnic je technicky nemožné, respektive
složité a drahé na vybavenost, půjdeme
cestou platby za kapacitu nádob.
Z toho důvodu obec Sedlice připravuje novou obecně závaznou vyhlášku, ve
které cena za svoz popelnic bude přímo
úměrná kapacitě. Vyhlášku vč. ceny,
která by se měla pohybovat mezi 0,80
- 1,0 Kč/litr, schválí zastupitelstvo v
říjnu. Pro představu, pokud budete mít
například běžnou plechovou popelnici
se známkou na čtrnáctidenní svoz, pak
je vaše roční kapacita 110 litrů x 26 svozů = 2860 litrů za rok.
Tento poplatek nelze platit předem,
bude se vybírat až na konci období, tj.
přelom roku 2022/2023.
Systém řešení odpadků by se měl v zásadě zachovat. Na směsný odpad bude
obec nabízet známky dle velikosti nádoby a frekvence svozu podobně jako
dosud. Změní se cena, která bude přímo úměrná vyvezené kapacitě. A platba bude až na konci roku. Bude mož-

nost koupě svozových pytlů ve dvou
velikostech (60 a 120 litrů). Dále bude
zachováno svážení tříděného odpadu v
“barevných kontejnerech”. Neosvědčily
se kontejnery u obecního úřadu, které
ihned naplní kolemjedoucí a místní pak
nemají kam tříděnku odložit. Toto místo
tedy v budoucnu zrušíme a nahradíme
dvěma jinými - uvažujeme o odbočce k
Hájku (u trafačky) a u statku. Nadále
také budeme organizovat 2x ročně svoz
velkoobjemového, elektro-odpadu a nebezpečného odpadu. Drobné elektrospotřebiče můžete odevzdávat na obecním
úřadě.
Dalším odpadem, který obce budou
povinně přebírat od roku 2025, je textil. V Sedlici ho můžete již delší dobu,
spolu s nádobím a knihami, odevzdávat
na obecním úřadě, průběžně si ho odváží diakonie Broumov pro další využití.
Mimochodem, koukněte na jejich strán-

ky, ten klip se Čtvrtníčkem je skvělý,
no nic. A pozor, stavební odpad obec
nelikviduje, ten můžou občané na své
náklady odevzdávat ve sběrném dvoře v
Rožmitále nebo na skládce, například v
Chrástu.
Dodávám, že průběžně řešíme a vymýšlíme efektivní a pro občany jednoduché způsoby, od hromadných společných nádob až po odběr všech druhů
odpadu přímo od každé domácnosti,
nicméně zatím zůstáváme u současného modelu.
Pro vaši představu o nákladech spojených s odpadovým hospodářstvím
uvádím v tabulce výtah z rozpočtu obce
(vše bez DPH). Z čísel je patrné, že až
35 % nákladů na likvidaci odpadu našich občanů hradila obec z jejího rozpočtu. To považuji za dlouhodobě neudržitelné, podíl obce by se měl postupně
snižovat.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Výdaje

2019

2020

2021

svážení směsného odpadu

145 400

145 600

158 800

9 200

118 500

176 800

63 900

83 600

65 800

9 500

14 100

15 000

CELKEM

228 000

361 800

416 400

Příjmy

2019

2020

2021

prodej známek

151 200

166 700

180 610

0

54 200

92 000

151 200

220 900

272 610

2019

2020

2021

-140 900

-143 790

tříděný odpad vč. velkoobjemového
svážení bioodpadu (zelené kontejnery)
nebezpečný odpad (2x ročně)

ekokom (recyklační bonus)
CELKEM

Bilance

-76 800
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Vydařené loučení s prázdninami
Na konci prázdnin jsme uspořádali dětské odpoledne se soutěžním programem pro kluky a holky. Velice napínavé to bylo
s počasím, protože předpověď byla beznadějně deštivá. Ta se
nastěstí
nenaplnila a užili jsme si krásné barevné odpoledˇ
ne. Skákání v pytli, přecházení po laně, závody autíček na
provázku, procházení vyznačené trasy poslepu podle pokynů
kamaráda, to vše si vyzkoušely nejen děti, ale i odvážnější
rodiče. Nakonec si ceny odneslo přes čtyřicet dětí. Jsem rád
za ty, kteří dorazili, a děkuji všem za organizaci. Těším se na
další akci. Bude to ples?
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Bezděkov p. Tř.
Říjnové jubileum
89 let Emilie Boukalová Bezděkov p. Tř.
Srdečně blahopřejeme!

Volenice
Olympijské hry Bubovice 2021

V sobotu 11. září proběhly
v Bubovicích na hřišti pod
místní hospodou letní Olympijské hry. Akce byla zahájena zapálením olympijského
ohně a přivítáním všech odvážných sportovců, kterých
se sešlo téměř třicet. Všichni
se pustili s vervou do sportovního klání, nejprve každý
sám za sebe a poté, rozděleni do tří družstev, zdolávali štafetové úkoly. Děti se utkaly ve střelbě ze vzduchovky, v hodu
granátem, zastřílely si z luku na slaměnou terčovnici, zdolaly
opičí dráhu s nejrůznějšími překážkami, ale také si procvičily
hmat a svou představivost při poznávání předmětů se zavázanýma očima. Ve všech disciplínách si vedly opravdu skvěle.
Poté se jako družstva pustila do týmových závodů v běhu se
štafetovým kolíkem, ve skoku v pytli, v běhu s tenisákem na
raketě a při přenášení vody z kyblíků do velkých sklenic.
Po celý den nám krásně svítilo slunce, takže jsme si veškeré
aktivity mohli naplno užít. Olympiádu jsme ukončili vyhlášením vítězů a předáním zasloužených odměn a medailí. Pro ty
nejstatečnější byla připravena ještě olympijská stanová vesnička, kde mohli ti nejodvážnější přenocovat a užít si večer u
ohně s opékáním buřtů.
Ráno bylo sice trochu chladnější, ale i přesto všem dětem
zářily oči štěstím, a to byla pro nás ta největší odměna. Abychom se zahřáli, rozdělali jsme ještě poslední ranní táborák,
u kterého jsme si vychutnali výbornou snídani, kterou nám
donesla Lucie Š., za což opravdu moc děkujeme.
Taktéž moc děkujeme obci Volenice-Bubovice, Mysliveckému sdružení Bubovice a Autolakovně Bubovice za podporu,
bez které by se tato skvělá akce nemohla uskutečnit.
(an)
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Vranovice
Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
V září skončila liga O pohár
Hořiny, na kterou jsme jezdili současně s Brdskou ligou.
Přestože jsme se dvou kol nemohli zúčastnit, stali jsme se
stejně jako v BL vicemistry pro
rok 2021. Letošní sportovní sezóna byla náročná. Provázela
nás zranění, kvůli kterým nebylo snadné dát dohromady tým
na jednotlivé soutěže. Stanout hned ve dvou ligách na bedně
je pro nás velikým úspěchem. Teď se zaměříme na přechod
techniky na zimu, přípravu projektu rekonstrukce cvičiště a
žádost o dotace na MMR. Souvisí s tím i omezení hluku při
nácviku požárního útoku. Letos jsme dokonce zavedli tlumiče
výfuku na naše sportovní mašiny. Nebylo je ale možné použít
při útoku na 3B, protože by tlumič překážel strojníkovi. To,
že u nás nacvičovaly i cizí týmy, bylo z důvodu hostování některých členů sboru v těchto týmech a z důvodu půjčování
soutěžících do týmu našeho. V podstatě šlo o revanš kvůli
výše uvedeným důvodům. Co se vlastního hluku týče, naše
mašiny jedou naplno tak 10 až 20 sekund, při tréninku dáme
tak tři útoky, takže se jedná o jednu minutu hluku o intenzitě
srovnatelné například s motorovou pilou nebo křovinořezem.
Intenzita hluku klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Samozřejmě by v této souvislosti bylo lepší trénovat na cvičišti
obráceně, tj. běhat směrem od Podhůreckého rybníku. To by
nám majitelé přilehlých zahrádek ale rozhodně nepoděkovali.
Při útoku na 3B by byly terče na úrovni pódia. Mašina dává
cca 50 l/s. Zaprvé by to asi dlouho nevydržel zahradní domek umístěný kousek od pódia a zadruhé je to cca 25 kubíků
popř. 50 kubíků vody při pořádání dvojkola soutěže v požárním útoku. No, i kdybychom to vyřešili, tak nepřekonatelnou
překážkou zůstává vedení VN 22KV! Pokud by to proudaři
poslali do drátů, tak si minimálně oni a možná i diváci v okolí
„zatancují“ v rytmu 50 hertz. Takže jako jediné možné řešení
ohledně snížení hluku je výstavba protihlukové stěny. Byla
by vysoká 4 m, 15 m na obě strany od pódia, které plánujeme odizolovat například skelnou vatou. Protihlukové panely
použijeme transparentní, tzn. s 90% propustností světla a o
útlumu okolo 30 dB.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

KNIHOVNA VRANOVICE
Otvírací doba je od 1. 10. 2021 každou první
středu v měsíci od 17 do 18 hodin
Milí čtenáři, mým studijním oborem bylo všeobecné knihovnictví a zároveň zaměření na informační technologie.
Vracím se tedy novou funkcí v obecní knihovně ke své
původní profesi. Knihovna naváže na úzkou spolupráci s
Knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Bude možné konzultovat vypůjčení odborné literatury pro studium, povinnou školní četbu i čtenářské deníky. Proběhne aktualizace webových stránek knihovny.
Ráda bych přivedla děti zpět ke knihám v jejich původní
vázané podobě, nejen v té současné moderní elektronické. Plánuji uspořádat pro děti Den s knihou nebo Andersenova dobrodružství a navázat prostřednictvím naší
mateřské školy lepší kontakt s nejmladšími čtenáři.
Můžete se těšit na knihovnické akce a soutěže, debaty
o literatuře, společné čtení, popř. besedy se čtenáři. Moje
velké poděkování patří paní Blance Strnadové, starostce
obce, za její důvěru. Kateřina Nováková, nová knihovnice

25

Poplatky za odpady v roce 2022
Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, která se dotýká výběru poplatků za komunální odpad
ve všech obcích a městech. Od 1. ledna 2022 je každá obec
povinna mít novou obecně závaznou vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství. Již nebude možné prodávat
známky na vývoz komunálního odpadu. Ty budou sloužit jen
pro stanovení intervalu vyvážení a informovanost vývozců odpadu, že dotyčné číslo popisné má zaplaceno. Podle nového
zákona obec může vybírat buď místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Obec Vranovice
se rozhodla jít cestou místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, tzn. poplatek na hlavu nebo nemovitost. Poplatníkem bude osoba trvale přihlášená v obci nebo
vlastník nemovitosti, ve které není nikdo trvale přihlášen. Maximální výše poplatku, který můžou obce a města vybírat, je
zákonem stanoven na 1200,- Kč na osobu nebo nemovitost.
Zastupitelstvo obce Vranovice citlivě zvažovalo nastavení
výše tohoto poplatku. Vycházelo ze skutečných nákladů na
odpady z roku 2019. V tomto roce obec doplatila za odpady
50 tis. Kč. Předpokládáme, že v letošním roce to bude ještě
více. Přestože nám vychází, že poplatek na osobu by měl být,
dle skutečných nákladů na odpady po odečtení třídících odměn, nastaven v rozmezí 950 až 1000 Kč na osobu, rozhodlo
zastupitelstvo o výši poplatku 800 Kč na trvale přihlášeného
obyvatele nebo nemovitost, ve které není nikdo přihlášen.
Vážení občané, je to jen na vás, jak vysoký poplatek bude
nastaven do dalších let. Proto, prosím, myslete ekonomicky a
ekologicky již při nákupu produktů. Vy sami svým chováním
ovlivňujete výši poplatku za odpad.
Zastupitelstvo obce

Mobilní Rozhlas ve Vranovicích
Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní
Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu
zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění
ve Vranovicích, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv
do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
· poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu
· novinky z úřadu přímo do telefonu
· upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící
se vichřice, dopravní uzavírky, atd.
· pozvánky na sportovní a kulturní akce
· pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi
v obci pomáhají
· účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku https://obec-vranovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3. Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce
Vranovice.
Blanka Strnadová, starostka obce
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Uvedení vodovodu do provozu

Zastupitelstvo obce Vranovice bude na říjnovém zasedání
rozhodovat o předčasném uvedení vodovodu do provozu.
V minulých dnech občané obdrželi do svých schránek anketu k předčasnému spuštění vodovodu do provozu. Vrátilo se
poměrně dost dotazníků s kladnou odpovědí na otázku, zda
by se občané chtěli připojit na vodovod již v průběhu měsíce listopadu. Zastupitelstvo tedy pravděpodobně rozhodne
o jeho spuštění. Nese to s sebou spoustu administrativních
úkonů, které je třeba připravit, abychom obdrželi od Krajského úřadu Středočeského kraje povolení k provozování. Poté
bude stavba vodovodu zkolaudována. Občané, kteří se budou
připojovat hned po kolaudaci, musí s obcí podepsat smlouvu
na odběr vody. Instalatér, kterého si občané zajistí, by jim měl
připravit na potrubí vodoměrnou sestavu, do které jim bude
odpovědným pracovníkem, kterého zajistí a zaplatí obec, namontován a zaplombován vodoměr. Pak už nic nebude bránit
tomu, aby mohli odebírat vodu z vodovodního řadu.
Obyvatelům obce, kteří na základě smlouvy zaplatili paušální úhradu nákladů na vybudování vodovodní přípojky, ale
vodu z řadu nebudou odebírat (budou používat studnu), musí
obec vodu rezervovat. Tito občané nebudou mít vodoměr, a
tudíž budou platit stočné ve výši směrného čísla, tzn. 35 m3
na osobu ročně.
Kolaudace kanalizace proběhne spolu s kolaudací sedlického přivaděče. Předpokládáme, že k tomu dojde o zhruba dva
měsíce déle.
Blanka Strnadová, starostka obce

Koupě
Odpadky patří do lesa?

V současné době všechny obce připravují nové vyhlášky, které budou v souladu s novým zákonem o odpadech, starostové
a starostky se snaží najít nejlepší řešení pro své občany. Jednání neznámého pachatele, který si s likvidací odpadu neláme hlavu, pro ně určitě nebude inspirací. V každé obci i osadě
je dostatek kontejnerů na všechny druhy odpadů, proto je
zcela nepochopitelné, že se našel někdo, kdo si udělal vyjížďku do lesa v katastru osady Slavětín, aby se odpadu zbavil
způsobem, který zřejmě odpovídá jeho inteligenci. Na jedné
straně cesty „zkrášlil“ les obce Koupě, na druhé pak Lesů ČR.
Prosím, neberme si příklad z tohoto ... Každý si může doplnit,
jak pachatele nazvat.
Jaroslav Hudeček, starosta obce

Vševily
Střípky z obce Vševily
• Dne 21. srpna se konala již počtvrté vesnická grilovačka
jako rozlučka s prázdninami. Sešlo se mnoho místních obyvatel i chalupářů, kteří přinesli výborné dobroty. Takže se
mohly ochutnávat i netradiční speciality, gyros, zelenina či
domácí pečivo.

• V sobotu 4. září se uskutečnil další ročník setkání Snídaně
v trávě, tentokrát na téma Na východ od nás. Na soukromé
zahradě se sešla desítka nadšenců, kteří ochutnali řecké, slovenské, indické či japonské speciality.

Říjnové jubileum
82 let Marie Janoušková Vševily
Srdečně blahopřejeme!

Pozvánka na Havelské posvícení
v sobotu 16. října 2021
Program:
15:00 – Drakiáda (nejen pro děti) na pastvinách u lesa
18:00 – Soutěž o nejkrásnější posvícenskou křehotinu
19:00 – Posvícenské posezení s vyhodnocením soutěže

Řádková inzerce
q.Hledám pronájem zahrádky s chatkou v Rožmitále
pod Třemšínem. Za nabídky děkuji. Telefon: 739 281 668.
q.Pronajmeme byt 2+KK v Příbrami VII (Sídliště). Nastěhování v říjnu. Kontakt: 606 375 373.
q Možnost nákupu ulovené bažantí zvěře! V Bažantnici
Simínský mlýn. Je možné na objednávku i dančí, jelení
či divoké prase! Termíny rádi sdělíme po telefonu. Volejte
723 929 478.
q Do Bažantnice Simínský mlýn hledáme personál na
pozici Kuchař(ka), pomocníky do kuchyně i obsluhu. Na
stálo či na brigádu. Pro více informací volejte na 702 294
510.
q Hledáme brigádníky na nahánění drobné zvěře při
honech do Bažantnice Simínský mlýn. Peněžitá odměna,
zajištěná strava, zvěřina. Můžete pravidelně, nebo jen
občas, v týdnu nebo o víkendu. Vhodné i pro aktivní důchodce, studenty, pro každého, kdo je rád v přírodě
a v pohybu. Pro bližší informace volejte 702 294 510.
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O počasí v srpnu
Poslední letní měsíc měl trochu jiný charakter, než jsme byli v
předcházejících letech zvyklí. Oblačnost byla vyšší než obvykle, ale jinak byl teplotně i srážkově jako celek normální, když
průměr teploty o hodnotě 15,8°C přesně odpovídá dlouhodobému normálu a úhrn srážek o velikosti 81,9 mm představuje
106 % téhož normálu.
Ve dnech 1. až 8. 8. každodenně pršelo, ve dnech 1., 4. a 7.
8. velmi vydatně, když celkově spadlo v těchto třech dnech
42,8 mm srážek. Převažovala zvětšená oblačnost, jen 3. 8.
bylo skoro jasno. Teploty přes den se pohybovaly v rozmezí
16,5°C až 24,5°C a v noci od 14,0°C do 8,9°C.
Od 9. do 15. 8. se naopak žádné padající srážky nevyskytly,
proběhla řada krásných slunečných dní. Zároveň bylo nejtepleji v celém měsíci. Dne 15. 8. na svátek Nanebevzetí Panny
Marie teplota vystoupila nejvýše v celém měsíci až na hodnotu 30,0°C, což je onen výše zmiňovaný jediný tropický den. I
noci byly teplejší a každodenně se vyskytovala mnohdy i silná
rosa již od večerních hodin. Počasí bylo nejstálejší a nejkrásnější v celém měsíci.
Od 16. do 21. 8. se ochladilo, ve dnech 16. až 18. 8. slabě
pršelo. Teploty přes den spadly i pod hranici 20°C, v noci se
pohybovaly okolo 10°C. Oblačnost byla opět zvětšená.
Od 22. 8. do konce měsíce kromě 29. 8. každodenně pršelo,
celkově spadlo 29,0 mm vody. Dne 25. 8. jsme zaznamenali
den se zmenšenou oblačností. Jen ve dnech 25. a 30. 8. teplota přesáhla hranici 20°C. V noci, zvláště při vyjasnění, klesaly
teploty pod hranici 10°C. Nejnižší teplotu jsme zaznamenali
ve dnech 25. a 30. 8., kdy jsme naměřili shodně 6,4°C, při
zemi bylo po řadě 3,9°C a 4,4°C. Poslední den v měsíci slunce
nesvítilo vůbec. Počasí bylo silně nestálé.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

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:

 Svářeč
 Strojírenský dělník

100 %

JISTOTA

 Skladník
Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






Třináctý plat v plné výši
Stravenkový paušál
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní připojištění

Přijďte se nezávazně podívat na prostředí a vybavení naší společnosti.
E-mail: prace@wsm.eu · Telefon: 318 498 123 · www.wsm.cz/cs/kariera
WSM – Czech Republic s.r.o.
Za Nádražím 296 · 262 72 Březnice · www.wsm.cz/cs
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MASÁŽE

Dušana Eisenreichová
Regenerační, relaxační, lymfatické, reﬂexní,
baňkové, uvolňování kloubních blokád.
U vás doma – nebo dle dohody.

Tel: 605 156 434
Možnost individuálního zdravotního cvičení
Rodinná společnost Elzat spol. s r. o. hledá

UKLÍZEČKU

Co Vás u nás čeká?

Kontakt:

 Práce na DPP
 Pružná pracovní doba

personalni@elzat.cz

Proč právě my:
 Nástup je možný ihned
 Možnost dlouhodobé spolupráce
 Zajímavé ﬁnanční ohodnocení

MLÝN BOHUTÍN

přijímá objednávky na vykrmené
KRŮTY
ve váze 10 – 12 kg
KROCANY ve váze 16 – 18 kg
Prodej říjen a listopad 2021
Objednávky zasílejte SMS ve tvaru –
jméno, počet ks nebo volejte
na mobil: 723 760 593, 737 555 513.
e-mail: bohutin.mlyn@seznam.cz

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

606 260 996

Zdeněk ŽIBŘID

koupelnyrozmital@email.cz
drevostavbyrozmital@email.cz

Prodej slepiček

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

Rožmitál pod Třemšínem - u vlak. nádraží

17. 10. 2021 - 16.00 hod.
11. 11. 2021 - 18.10 hod.

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

POLYGRAPH INTERNATIONAL,
TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna: Březnice, Obránců Míru č.p. 95

PŘIJME PRACOVNÍKY
na dílnu i na domácí práci

(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené)

INFORMACE OSOBNĚ
NEBO NA TEL. ČÍSLE: 607 049 998

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996
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Hledáme
posily
do týmu
Číšník / servírka

Zkušenosti výhodou (případně zaučíme)
Lze brigádně, DPP nebo HPP / Řidičský průkaz B výhodou

Podzim, doba zrání a sběru květin a plodů,
čas zklidnění a možnost vytvořit
si krásnou dekoraci z darů přírody.

PODZIMNÍ
WORKSHOP
konaný ve dnech

8. 10. 2021 od 17:20
9. 10. 2021 od 15:20
v provozovně KODEKO42
na adrese Buková 25

Rozvoz jídla

Brigádně / Řidičský průkaz B podmínkou
Znalost Rožmitálu a okolí výhodou

Srdečně Vás zvou Ilča a Jana
Rezervace na tel.: 728 782 485 a 605 293 000

Více informací na tel.:

+420 606 448 339
Restaurace New Romance
Rybova 30, Rožmitál p. Tř.

reklamní agentura

pr nt cup

i

protože reklama nás baví

POTISK PŘEDMĚTŮ
hrnky, puzzle, propisky, přívěsky

POTISK TEXTILU

trička, polokošile, vesty, mikiny, polštáře

VÝROBA REKLAMY

bannery, roll upy, reklamní cedule, vlajky, polep aut

PRINT & COPY

kopírování, tisk, skenování, laminace, vazba

TISKOVINY & FOTO

vizitky, kalendáře, poukázky, fotoplátna, fotografie

Cena 550,KODEKO42 - Ilona Kotrbatá
DESIGNOVÉ VÝROBKY ZE DŘEVA
svatby, svatební a sezonní dekorace

KODEKO42

DESIGNOVÉ VÝROBKY ZE DŘEVA
svatby, svatební a sezonní dekorace

Ilona Kotrbatá
Tel.: 728 782 485
Buková 42
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
ilonakotrbata@seznam.cz
Facebook, Instagram

Rádi Vás u nás přivítáme
po telefonické domluvě.
Těšíme se
na Vaši
návštěvu
Půjčovné do
1500,- Kč

SALON NIKA
Kolekce na rok 2021/2022
Na půjčení - dlouhé, krátké, retro
a bílé na věneček
 Dále prodej společenských,
svatebních šatů a doplňků.



Otevírací doba: pondělí až neděle
- po předchozí domluvě.
PRINT CUP, Hálkova 190, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
+420 607 608 331 / www.printcup.cz / info@printcup.cz

Rožmitál p. Tř., Třemšínská 749
Tel.: 721 655 206
e-mail: M.Drechslerova@seznam.cz
www.salonnika.cz
Facebook - salon Nika
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Hledáme
posily
do týmu
Pizzař

HPP, DPP nebo brigádně / Nejlépe kuchař
s výučním listem (případně zaučíme)
Dlouhodobá spolupráce

Více informací na tel.:

+420 606 448 339
Restaurace New Romance
Rybova 30, Rožmitál p. Tř.

KEMMLER Electronic, s.r.o.
Cvokařská 123, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Tel.: 318 665 016
E-mail: personalni@kemmler-electronic.cz

Jsme společnost KEMMLER ELECTRONIC s.r.o. s více než dvaceti letou praxí na trhu, specializujeme se na výrobu kabelových svazků.
V současné době hledáme nové kolegy na tyto pozice:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
SEŘIZOVAČ - ÚDRŽBÁŘ
SKLADNÍK MANIPULANT
Nabízíme:

Práci ve stabilní společnosti

Odpovídající finanční ohodnocení

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Příspěvek na penzijní připojištění

Stravenkový paušál

OBSLUHA STŘÍHACÍCH AUTOMATŮ
DISPEČER/KA VÝROBY
SAMOSTATNÝ SKLADNÍK





Flexibilní pracovní doba
Možnost zkráceného pracovního úvazku
Sickdays, Firemní akce
Roční bonusy

Chcete ukázat, že jste ten správný kandidát?
Pokud ano, zašlete nám svůj životopis e-mailem na adresu: personalni@kemmler-electronic.cz. V případě dotazů nás kontaktujte
telefonicky na čísle: 318 665 016.

VŽDY DOBRÉ SPOJENÍ
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Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub
a určených brýlových čoček HOYA. Akci nelze kombinovat s jinými
slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci
našich optik. Nabídka je platná od 20. 9. do 14. 11. 2021.

JEDNO
SKLO
ZDARMA
Axis Optik: Březnice – Rožmitálská 143, tel.: 731 154 216
Otevírací doba: Po/St: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00,
Měření zraku lékařem: Čt: 16.00 - 19.00 (po objednání), www.axis-optik.cz

Oblékáme Vaše oči

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

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

nabízí

Prodej ledvického uhlí,
písku a 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
brikety uhelné Rekord 7“
brikety dřevěné RUF - buk
ořech 1 Bílina pytlované
ořech 1 Most kátrované

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

410 Kč/q
400 Kč/q
420 Kč/q
485 Kč/q
180 Kč/bal.
75 Kč/bal.
70 Kč/bal.
150 Kč/bal.
340 Kč/q

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

350 Kč/t
450 Kč/t
495 Kč/t
470 Kč/t
450 Kč/t
400 Kč/t
379 Kč

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka listopadového čísla pro příjem
inzerce bude ve středu 20. října
TŘEMŠÍNSKÉ LISTY vydává Svazek obcí mikroregionu Třemšín
(Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42) - IČ 709 194 37 Vychází jako měsíčník k prvnímu dni v měsíci. Distribuce zdarma,
k dostání také v Městském kulturním středisku na náměstí v Rožmitále nebo v prodejně Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
náměstí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod č. E
14289 - Redakční rada: starostové Svazku obcí mikroregionu Třemšín a Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz, tel.: 723 722 223. Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o. Redakce neručí za věcný obsah příspěvků.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, přesto za ně děkujeme.
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Preventivní program pro žáky
hvožďanské základní školy

Ve středu 15. září přijela za žáky 6. a 7. ročníku hvožďanské
základní školy návštěva ze vzdělávací organizace Magdaléna,
která se školou již delší dobu úzce spolupracuje v oblasti primární prevence. Žáci absolvovali program na stmelení třídního kolektivu, naučili se vzájemné spolupráci a toleranci,
nastavili si třídní pravidla. Pro žáky i jejich třídní učitele byly
aktivity od lektorek velmi inspirativní a přínosné. Programy
jsou realizovány v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany - primární
prevence, financovaného ze Středočeského fondu prevence.
Tímto jediným setkáním však naše spolupráce s Magdalénou
nekončí. Na začátku listopadu nás čeká další společné dopoledne, tentokrát však přímo úměrné potřebám každé třídy.
Mgr. Jana Pižlová, David Josef Trčka

CENTRUM ROŽMITÁL pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb se stalo 9. září už podruhé dějištěm domácích sportovních her. Tříčlenné týmy klientů se utkaly v
šesti disciplínách. Více si přečtete uvnitř Třemšínských
listů.
Foto: archiv Centra Rožmitál p. Tř.

Projekt Hýbejte se s Teribearem

Gangloffova šindelka na akci
v Kostelci nad Černými lesy

Gangloffova šindelka potěšila v sobotu 11. září návštěvníky
Černokosteleckého vykulení v pivovaru v Kostelci nad Černými lesy. Ukázka výroby řezaného a hoblovaného šindele na
stroji z rožmitálského Podbrdského muzea doplnila program
18. ročníku této zajímavé akce pro milovníky piva a starých
strojů.
(pm)

Špejchar před rekonstrukcí a po ní

Začátkem září proběhlo předání hned dvou etap obnovy
hvožďanského Špejcharu. V rámci jedné z etap bylo vybudováno nové hygienické zázemí včetně bezbariérových
toalet pro objekt Špejcharu i nedalekého koupaliště. Další
etapou byla zrenovována fasáda ve dvorní části Špejcharu
včetně výměny všech oken a dveří. Projekty byly podpořeny ze Středočeského kraje a Ministerstva kultury. Na
snímcích jsou prostory Špejcharu před a po rekonstrukci.
Snímky: archiv obce

Starostové absolvovali školení

Ve čtvrtek 16. září v 10 hodin rožmitálská základní škola odstartovala charitativní projekt Hýbejte se s Teribearem aneb
Prima pohyb s medvědem. Úkolem je vyrazit se třídou na procházku, běh či projížďku na kole. Za společnou akci získá škola pro ohrožené děti 500 Kč za aktivní třídu, které Nadaci Terezy Maxové dětem uhradí partneři nadace. Přidejte se k nám
a pomozte ohroženým dětem. Více informací o akci najdete na
webových stránkách teribear.cz.
(zš)

V zasedací síni rožmitálského městského úřadu se konalo ve
čtvrtek 2. září školení na téma Změny v právních předpisech
v oblasti normotvorby obcí. Vedl ho Mgr. Rostislav Kubík z
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
a bylo určeno pro starosty obcí sdružených v Mikroregionu
Třemšín. Hlavním tématem byla odpadová legislativa související s novelou zákona o místních poplatcích, který radikálně
proměnil dosavadní systémy vybírání poplatků za odpady od
občanů a jiných osob.
(fž)
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Běh Olympijského dne v Hudčicích

Ve středu 8. září se v Hudčicích uskutečnil Běh Olympijského dne, který pořádá Český Olympijský výbor po celé republice. Podrobnosti a výsledky najdete uvnitř Třemšínských listů.
Foto: archiv obce Hudčice

Vítání občánků ve Hvožďanech a ve Věšíně

V pátek 3. září se uskutečnilo ve hvožďanském Špejcharu dlouho očekávané
vítání nových občánků. Po více než roce
a půl přivítali do obce na 12 dětiček.
Všem občánkům a jejich rodinám přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Ve Věšíně proběhlo vítání občánků ve
čtvrtek 9. září. Za přítomnosti rodičů, prarodičů a přátel přivítal starosta
obce Ing. Pavel Hutr spolu s předsedou
kulturní komise Václavem Melounem a
paní učitelkou Janou Polákovou jedno
děvče a dva chlapce: Annu Zeiskovou,
Michaela Simona a Lukáše Loskota.

„Poděkování za hudební program patří
Mgr. Leoně Burdové, Terezce Turkové,
Gábince a Verunce Osuských,“ uvedla
starostka obce Markéta Balková. Více
se o slavnosti vítání občánků ve Hvožďanech dočtete uvnitř vydání.

Slavnostní atmosféru obohatilo vystoupení dětí z místní základní školy.
„Všichni noví občánci si na památku
odnesli malý dárek, finanční dar a pamětní list. Všem dětem a jejich rodičům
přejeme do života hodně radosti, štěstí
a zdraví,“ řekl předseda věšínské kulturní komise Václav Meloun.
(red)

Obnovené dopravní
značení v Rožmitále

Město Rožmitál pod Třemšínem nechalo
na začátku září obnovit vodorovné dopravní značení hned v několika ulicích a
také na náměstí.
(fž)

Na zámku vystoupila
Petra Černocká

Půvabnou tváří rožmitálského zámku
byla v neděli 29. srpna zpěvačka a herečka Petra Černocká. Společně s manželem rozesmáli a rozezpívali nadšené
publikum v Gryspekovském paláci. (r)

Sekání evropsky
významné lokality

V sobotu 21. srpna se od ranních hodin
konala brigáda na šetrné sekání evropsky významné lokality Velký Raputovský rybník u Leletic. Mozaikovou seč na
více jak hektarovém pozemku posekali
členové SDH Hvožďany, SDH Leletice,
SDH Vacíkov a TJ Sokol Hvožďany. V
rámci péče o EVL byl proveden i úklid
několika hektarů lesa, kterého se zhostily se starostkou obce děti z SDH Vacíkov a SDH Hvožďany.
(mb)

