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Létající drahokam
v Rožmitále u muzea

Ročník XVIII. - č. 3

O talenty na svazích nebyla nouze
Na velxxxx

„Létající drahokam“ se zabydlel u Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Když budete trpěliví, možná ho
také zahlédnete na břehu Jalového potoka v Podmlýnské ulici. Ledňáček říční
patří mezi přísně chráněné druhy. Žije u
pomalu tekoucích čistých vod a na území ČR žije podle odhadu maximálně 700
párů tohoto krásného ptáka. Můžeme
být tedy rádi, že jeden z nich se vyskytuje i přímo v našem městě.
(pm)

Děti měly ve školce
sněhovou královnu

Tak nějak si představují děti z rožmitálské mateřské školy sněhovou královnu.
Letos jim nadělila opravdu bohatou sněhovou nadílku, díky níž si užily mnoho
her a zimních radovánek. Další informace ze školky najdete uvnitř Třemšínských listů.
(red)

Uzávěrka dubnového
čísla bude v pátek
19. března

Díky výborným sněhovým podmínkám opět po letech ožilo v mikroregionu
mnoho míst vhodných pro lyžování, sáňkování či bobování. Byl mezi nimi i
hvožďanský lyžařský areál na „Hůrce“. Jak je vidět z fotografie, o talenty na
svahu nebyla nouze.
Foto: Matěj Smotlacha

Zdravotníci naočkovali v Rožmitále
pod Třemšínem nejstarší seniory

Oblastní nemocnice Příbram ve spolupráci s vedením města Rožmitál pod
Třemšínem a ordinací MUDr. Igora Gurjeva ze společnosti Všeobecný lékař zajistila v polovině února očkování proti
koronaviru Covid-19 (senioři 80+) pro
nejstarší obyvatele města a jeho osad
přímo v rožmitálském zdravotnickém
středisku.

„Jsme moc rádi, že jsme díky ochotě a
pochopení ředitele Oblastní nemocnice
Příbram MUDr. Stanislava Holobrady,
který do Rožmitálu také přijel, mohli pomoci našim nejstarším spoluobčanům a
očkování jim zpřístupnit nejblíže, jak
jen to bylo možné,“ uvedl k očkování seniorů rožmitálský místostarosta JUDr.
Josef Kaiser.
(fž)
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Speciální základní škola
má nové tablety a nábytek

Žákovský parlament z rožmitálské
školy vyhlásil zimní fotosoutěž

Foto: Martin Březka

Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem má tu obrovskou výhodu, že až na pár dnů ke konci října mohou chodit „naše“ děti do školy bez omezení. Z tohoto důvodu pokračujeme i v projektu Šablony II. Jednou ze šablon je i šablona
„Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ“. V našem případě pan
Kottner z firmy PT Computers, s. r. o. pomáhá dětem s prací
na tabletech. Tablety máme plně zatím vybaveny dvě třídy, z
toho devět tabletů jsme obdrželi díky dotaci od MAS Podbrdsko, za což děkujeme. Během jarních prázdnin se nám podařila i kompletní obměna nábytku ve dvou třídách. Jedna z
tříd má také nové lino. Žáci měli z nového vybavení svých tříd
velkou radost!
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Foto: Lucie Karasová

Karanténa je pro mnoho z nás těžké období, proto jsme se na
odreagování od učení
jako parlament naší
školy rozhodli uspořádat
fotografickou
soutěž na téma zima.
Nad naše očekávání
se do soutěže zapojilo
opravdu hodně žáků
z různých ročníků. Foto: Lukáš Němec
Všechny fotky byly moc hezké. Avšak některé se nám líbily více, proto jsme je ocenili. Nejvíce z nich se nám líbila fotka Martina Březky, který se umístil na první místě.
Další opravdu krásnou fotku měla Lucie Karasová. Poslední odměněná fotografie byla od Lukáše Němce. Všem
účastníkům této soutěže, i těm neoceněným, gratulujeme
a děkujeme za účast. Doufáme, že se zapojíte i do soutěže Karneval a masopust. Své fotografie můžete vkládat přímo na online nástěnku. Odkaz naleznete na webu
školy.
Adéla Ottová a Zdeňka Vachatová

Osmimetrový ledopád na Mýtech

Letošní mrazivá zima vyčarovala nádherný ledopád o výšce osm metrů. Tento zajímavý a večer barevně nasvícený
ledopád zdobí soukromou zahradu na Mýtech. A hned je
zima veselejší!
Foto: archiv obce

ZIMNÍ TVOŘENÍ. Děti z hvožďanské školky procestovaly v uplynulých týdnech téměř celý svět. Zahrály si na
Eskymáky, vyráběly iglú, vydaly se na lov ryb a zavítaly
mezi tučňáky. Vyzkoušely si i stavbu sněhových domů a
iglú. Netradiční výtvarnou metodou rozveselily školku a
okolí barevnými sněhovými obrázky.
Foto: archiv MŠ

Třemšínské listy - březen 2021

3

Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Marie Trčkové
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 3. a 17. března
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Projekt ministerstva
je zaměřený na seniory
Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo s projektem Senioři v krajích na
Youtube deset dílů vzdělávacích, tematických videoklipů. Ty mají za úkol informovat veřejnost o problémech nejen
starší generace. Videospoty odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v
rodině, seniorské obálky (I.C.E. karta),
stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age
managementu, násilí na seniorech, mezigeneračního soužití, veřejného prostoru i například nyní velmi aktuální kyberbezpečnosti. Krátké animované klipy
jsou určené lidem všech generací. (red)

Příměstský tábor 2021

na motivy příběhů Asterixe a Obelixe
v Rožmitále pod Třemšínem
Tajemství druidů
5. – 9. 7.
Caesarův papyrus
9. – 13. 8. a 16. – 20. 8.
1200,- Kč / turnus
Určeno pro děti od 6 do 12 let.
Přihlašování spuštěno 7. 3.
Více informací najdete na
www.ptrozmital.skauting.cz

Zalánské koupaliště
oživili mladí bruslaři

Stejně jako mnoho dalších rybníků,
koupališť a vodních nádrží v mikroregionu, se v bruslařskou plochu změnilo
díky silným mrazům i koupaliště v Zalánech, kde mohly děti strávit aktivně
část jarních prázdnin.
(fž)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po zvážení situace, která nastala náhlým úmrtím pana starosty Ing. Josefa
Vondráška a po nabídce koalice KSČM,
ČSSD a Nezávislých, jsem se rozhodl
kandidovat na post starosty a tím jsem
byl na zasedání zastupitelstva dne 27.
1. 2021 zvolen. Vzhledem k tomu, že se
nacházíme ve druhé polovině volebního období, rozhodl jsem se pro zbytek
volebního období požádat zastupitelstvo, aby byla odsouhlasena možnost
vykonávat tuto funkci jako neuvolněnou. Důvodem byla i skutečnost, že již
od roku 1994 pracuji jako ředitel malé
rožmitálské speciální školy a vzhledem
k velikosti školy jsem zde zároveň ekonomem, personalistou, zpracovatelem
všech výkazů atd. Z tohoto důvodu není
jednoduché vše najednou opustit. Tato
zodpovědnost je znásobena tím, že po
období tzv. inkluze, kdy jsme měli velké problémy stabilizovat školu, se práce
začala opět více dařit a vyrovnali jsme
se mimo jiné i se změnami financování
ve školství. Neopomenutelným faktem,
který jsem při svém rozhodování zvažoval, je i to, že cítím velkou podporu ze
strany kolegů i od rodičů našich žáků.
Z pozice starosty jsem velmi rád, že přijal nabídku na post místostarosty JUDr.
Josef Kaiser, o jehož obrovské životní i
podnikatelské zkušenosti se budu moci
opřít. Jeho byl již v půlce ledna návrh,
že jsme schopni sami s pomocí pana ředitele Oblastní nemocnice Příbram zorganizovat očkování občanů starších 80
let proti covidu. Osobně jednal s MUDr.
Stanislavem Holobradou, MUDr. Gurjevem a MUDr. Brodníčkem, aby vše klap-

lo. V této souvislosti se
musím zmínit o kolektivu úředníků v čele s
Bc. Marcelou Sladkou,
kteří si „rozdělili“ více
než 200 starších spoluobčanů, navštívili je,
vše jim vysvětlili a vyplnili potřebné souhlasy.
I na jejich profesionalitu a kvalitní práci
samozřejmě spoléhám a jsem přesvědčen, že mi úspěšné zvládnutí funkce
starosty výrazně usnadní. Jsem rád, že
se po počátečních problémech způsobených nedostatkem vakcín očkování rozběhlo. Již bylo naočkováno prvních cca
60 spoluobčanů. Podle nejnovějších informací v době uzávěrky Třemšínských
listů bude více než 100 seniorů včetně
občanů Věšína, jehož starosta požádal o
možnost spolupráce na tomto pilotním
projektu, naočkováno 23. února. Věřím,
že jak senioři, tak i jejich rodiny tento
náš počin uvítali. Děkuji všem, kteří se
tohoto projektu zúčastnili a jakkoli přispěli k jeho zdaru!
Vážení spoluobčané, v tuto chvíli se
osobně nacházím ve stádiu podrobného
seznamování s projekty, které město realizuje, a s úkoly, které je nutné aktuálně řešit. O hlavních investicích na rok
2021, popřípadě dalších rozhodnutích,
která budou ovlivňovat život v našem
městě, se zmíním v dalších měsících.
V závěru mi dovolte, abych zopakoval
věty z minulého měsíce. Dávejte na sebe
pozor, dodržujte všechna vládou nařízená opatření a buďte k sobě, prosím,
navzájem ohleduplní. Jde stále o život.
Mgr. Pavel Bártl

V březnu bude výlov Sobeňského rybníka
V sobotu 27. března provede rožmitálská rybářská organizace jarní výlov Sobeňského rybníka s drobným prodejem
čerstvých živých ryb pro veřejnost na
hrázi rybníka. Tento prodej bude probíhat v době od osmi do dvanácti hodin.
Jaká budou vládní nařízení v té době,
je těžké nyní říci, ale prodej ryb nikdy v
minulosti zakázán nebyl, tak snad vše
bude probíhat normálně. Z výlovu zarybníme naše revíry. Na celém místním
revíru od vysazení proběhne hájení ryb
ještě i celý duben tak, abychom měli
zarybněno na případné rybářské závody
na konci dubna a rybáři se na ně těšili, a pokud to bude možné, tak na ně i
přišli. Znovuzahájení na místním revíru
začne jako vždy 1. května. Chytat bude
možné na Skalici 4 hned po vysazení,
nyní je možné dle počasí dolovovat pře-

devším vysazené pstruhy na RMV do
zarybnění 27. března. Stejně tak nikdy
nebyl omezen sportovní rybolov jako takový. Jak budou probíhat výroční schůze, výbor, závody, další výlovy, kroužek
a jiné akce, budeme informovat na našich stránkách.
Milan Pojer
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Výzva k úhradě poplatku ze psů
Žádáme držitele psů, aby uhradili poplatek ze psa nejpozději
do 31. 5. 2021 hotově v podatelně Městského úřadu v Rožmitále pod Třemšínem nebo převodem na účet 191909021/0300,
variabilní symbol 706.
Ohlašovací a poplatková povinnost držitele psa vyplývá z
Obecně závazné vyhlášky Města Rožmitálu pod Třemšínem o
místním poplatku ze psů. Zároveň žádáme o předložení dokladu o načipování psa. V tabulce vpravo je uvedena výše
poplatku.
Městský úřad Rožmitál p. Tř.

Žádost o nahlášení čísla čipu
Vážení majitelé psů, novela veterinárního zákona ukládá
od 1. 1. 2020 majitelům psů povinnost čipování psů. Do
dnešního dne ale bohužel neexistuje centrální registr očipovaných psů, podle kterého by se dal vyhledat majitel
psa v případě jeho zatoulání.
I když máme na městském úřadu čtečku psích čipů,
nedokážeme si tak číslo čipu spojit s majitelem psa. Proto žádáme všechny majitele psů (někteří již tak učinili),
aby nahlásili nejlépe prostřednictvím e-mailu jitka.svehlova@rozmitalptr.cz, telefonicky na čísle 311 241 017 nebo
osobně číslo čipu, adresu a telefon majitele.
Rovněž upozorňujeme na povinnost úklidu psích exkrementů na veřejných prostranstvích. Prosíme všechny majitele pejsků, sbírejte. Je to vizitka našeho města.

Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 27. 1. 2021

1/01/2021 Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.
2/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje veřejný způsob
volby starosty a místostarosty.
3/01/2021 Zastupitelstvo města volí starostou města Rožmitálu pod Třemšínem pana Mgr. Pavla Bártla.
4/01/2021 Zastupitelstvo města volí místostarostou města
Rožmitálu pod Třemšínem JUDr. Josefa Kaisera.
5/01/2021 Zastupitelstvo města volí členkou rady města
paní Marii Hruškovou.
6/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu § 16
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2020.
7/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84
odst. 2 a písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočet
města na rok 2021.
8/01/2021 Zastupitelstvo města stanovuje, v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za
výkon funkce neuvolněného starosty. Odměna bude poskytována od 1. 2. 2021.
9/01/2021 Zastupitelstvo města stanovuje, v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za
výkon funkce neuvolněného místostarosty. Odměna bude poskytována od 1. 2. 2021.
Zastupitelstvo města stanovuje, v souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena rady města s účinností od 1. 2. 2021.
Zastupitelstvo města stanovuje, v souladu s Nařízením vlády
o výši odměn zastupitelstev územně samosprávných celků č.
318/2017 Sb. v platném znění, odměnu předsedům výborů
zastupitelstva města a předsedům komisí rady města s účinnosti od 1. 2. 2021.

V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu

100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele chovaného u rodinného domu

100,- Kč

V částech obce: Hutě p. Tř., Voltuš, Zalány,
Skuhrov, Pňovice, Nesvačily, Strýčkovy
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu

80,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele chovaného u rodinného domu

80,- Kč

V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného v bytových
domech s počtem čtyř a více bytů

1.000,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele chovaného v bytových domech s počtem
čtyř a více bytů

1.500,- Kč

V Rožmitále pod Třemšínem
Za jednoho psa chovaného v bytových domech
s počtem čtyř a více bytů, jehož držitelem je
osoba starší 65 let anebo jehož držitel je
poživatelem invalidního, starobního nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu

200,- Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele popsaného v předchozím odstavci

300,- Kč

Zastupitelstvo města stanovuje odměnu členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města s výplatou
jednorázově ke konci roku.
Zastupitelstvo města stanovuje, v souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce
neuvolněného zastupitele s účinností od 1. 2. 2021.
10/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny pro období 2021 – 2026.
11/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 2289/14, dle geometrického plánu č. 2007342/2020, nově označena parc. č. 2289/32 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 89 m2 v k. ú. a obci Rožmitál
pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 850,-Kč/m2, tj. 75.650,Kč + DPH + náklady spojené s prodejem + administrativní
náklady.
12/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku na pozemku parc. č. 2507/43 ostatní plocha, silnice o výměře 523
m2 k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Města
Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 110,-Kč/
m2, tj. 28.765,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem
městem.
13/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku
na pozemku parc. č. 2507/43 ostatní plocha, silnice o výměře
523 m2 k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový
úřad do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem.
14/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 716/2 v k. ú. Starý Rožmitál z
plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou.
15/01/2021 Zastupitelstvo města neschvaluje změnu textové části územního plánu u pozemků parc. č. 2471/1, 2471/3
a 2471/4 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem, plocha výroby a
skladování, doplněnou o možnost umisťovat fotovoltaické panely mimo střechy objektů.
16/01/2021 Zastupitelstvo města schvaluje JUDr. Josefa
Kaisera jako zástupce Města Rožmitál pod Třemšínem v Místní akční skupině Podbrdsko a zároveň jako člena správní rady
MAS Podbrdsko.
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Sté narozeniny v Centru Rožmitál p. Tř.

Nové vedení města

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uspořádalo
v pátek 19. února za dodržení přísných opatření proti šíření koronaviru oslavu
pro svoji obyvatelku Marii Rodovou, která oslavila významné životní jubileum
100 let. Popřát jí přišli kromě ředitele Centra Ing. Luboše Halenkovského také
zástupci města Rožmitál pod Třemšínem, starosta Mgr. Pavel Bártl a místostarosta JUDr. Josef Kaiser. Slavnostního setkání se zúčastnil také středočeský
krajský radní pro sociální věci Mgr. Martin Hrabánek.
Foto: František Žán

Město Rožmitál pod Třemšínem má nové
vedení. Starostou se stal dosavadní místostarosta Mgr. Pavel Bártl a místostarostou je dosavadní radní JUDr. Josef
Kaiser, jak bylo již uvedeno ve Slově starosty. Zastupitelstvo města o tom rozhodlo při svém zasedání 27. ledna, kdy
také složila slib nová zastupitelka Marie
Hrušková. Ta usedla i v Radě města.
Ke změně ve vedení města muselo dojít
kvůli úmrtí Ing. Josefa Vondráška, který stál v čele města od roku 1998. (red)

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Březnové akce pro děti v knihovně
q České státní svátky – 1. – 3. 3. odpoledne - Nevíme, co slavíme! Výprava do historie s cílem objasnit důvody
pro zařazení státních svátků do našeho
kalendáře může být i dobrodružná! Setkáte se na ní nejen s Janem Husem,
sv. Václavem či s Václavem Havlem,
ale třeba i s vánočními skřítky. A nakonec mini kvízy pro bystré hlavy jako
bonus!
q Jednorožci a bájné bytosti – 10. 3.
odpoledne - Pojď s námi do fascinujícího světa magie a fantastických bytostí,
které žijí v legendách a prastarých příbězích. Poznej jednorožce, mocné čaroděje a záhadné bytosti, které vyvolávají
obdiv i hrůzu. Čtení pro děti.
q Zábavné tvoření – 15. – 17. 3. odpoledne - Jaro, léto, podzim, zima –
tvoření je přece prima! Tak neváhejte a
pojďte se bavit výrobou zajímavých dekorací a dalších pěkných věciček, které
q

q

q

potěší malé tvořitele.
q Hádanky pro legraci – 22. – 24.
3. odpoledne - Připravili jsme pro vás
několik hádanek, od těch známějších
a jednodušších až po ty zapeklitější.
Společně je zkusíme rozluštit. Zábavné
odpoledne pro děti.
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 29. 3.
q

q

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

Jarní kurz Virtuální univerzity třetího věku

Dne 4. února začala Virtuální univerzita
třetího věku v Městské knihovně manželů Tomanových. První kurz, který byl
spuštěn, je na téma Mistři evropského
barokního malířství 17. století. Přihlásilo se do něj 11 posluchačů. Do druhého kurzu s názvem Rituály evropských
královských rodů se přihlásilo 22 posluchačů. Vzhledem k tomu, že se jedná o rizikovou skupinu, vítáme možnost
distančního studia i pro tuto kategorii

studentů. Všichni zaměstnanci knihovny oceňují zájem a vytrvalost v touze po
rozšíření jejich vědomostí i přes jmenované překážky.
Doufáme, že se všem přihlášeným
posluchačům podaří studium online
úspěšně ukončit tak jako v podzimních
kurzech a věříme i v lepší časy. Snad
se v letošním podzimním ročníku opět
setkáme osobně při přednáškách v naší
knihovně.
(hp)

Informace o provozní době a kontakty získáte na www.tremsinsko.cz

Knižní novinky
Oddělení pro děti

Jeff Kinney:
Deník malého poseroutky. Samá voda
Pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho doprovázené komiksovými ilustracemi.
Ivona Březinová:
I hračky si chtějí hrát
Půvabný pohádkový příběh ze světa hraček, které si také chtějí hrát a prožívat
svá malá dobrodružství, když je nikdo
nevidí.
Andy Griffiths:
Ztřeštěný dům na stromě: 91 pater
Nové příběhy Andyho a Terryho, kteří
opět rozšířili svůj dům na stromě o další
patra na luxusní jednadevadesátipatrový barák.
Oddělení pro dospělé
Jo Nesbø:
Království
Děj románu Joa Nesbø s názvem Království se odehrává v malé obci Os rozkládající se pod horami. Jeho hlavními
hrdiny jsou dva bratři, Roy a Carl. Roy
je ochotný se pro Carla obětovat i za
cenu sebezničení.
Michaela Klevisová:
Drak spí
Některá tajemství je lepší zapomenout.
V zapadlé jihočeské vesničce se před
čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit.
Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné
události pochopila. Po jejím příjezdu
zmizí mladá žena a další je zavražděna.
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Rodinné centrum Třemšínek
Program Rodinného centra Třemšínek
Otevírací doba 9:00 - 11:30
Pondělí 09:00 Hravé cvičení pro děti ve věku 3 - 12 měsíců
09:30 Pohyby s říkankami pro děti ve věku 1 - 6 let
Herna
Úterý 08:30 - 11:30 Herna
15:30 - 16:00 Jóga pro děti 3 - 8 let
18:30 - 19:30 Orientální tance pro pokročilé
Středa 09:30 - Hravé tvoření pro šikovné ručičky - od 1 r.
10:30 - 11:30 Cvičení pro maminky
i nemaminky - K. Caisková
15:15 - 16:00 Angličtina pro děti 2 - 6 let
16:15 - 17:00 Angličtina pro děti 2 - 6 let
Čtvrtek 08:30 - 11:30 Herna, lidové říkanky
Pátek 09:30 - 10:00 Hrajeme si s písničkou
(vhodné pro děti již od 1 roku)
Herna

Třemšínek ani teď nezahálí

I v této době pro vás a hlavně pro děti doplňujeme v Třemšínku nové aktivity a hračky. Věříme, že to naši malí hosté ocení. Také mezi nás přibyla nová posila, Veronika, která doplní
náš základní členský kolektiv a bude se jeden den v týdnu
o RC starat. Z důvodu nástupu do práce nás z pravidelných
aktivit opustila (ale dále s námi zůstává) Petra a touto cestou
jí chceme popřát mnoho pracovních úspěchů a děkujeme za
dosavadní velkou pomoc.
Otevření RC závisí na epidemiologické situaci. Jakmile bude
možné bezpečně znovu otevřít provoz, budeme vás informovat
prostřednictvím Třemšínských listů, facebooku a webu.
Také budeme rádi, když se s námi spojíte s jakýmkoliv nápadem na akci či jednorázovým programem.
Věříme, že jaro přinese uvolnění a máme pro vás a vaše
rodiny připravené programy.
Jak se s námi můžete spojit? Na facebooku stránka Rodinné centrum Třemšínek https://rodinne-centrum-tremsinek.webnode.cz/ e-mail: tremsinek@gmail.com. Těšíme se na
naše další setkávání.
Eva a celý kolektiv RC

SLOVÍČKO KNĚZE
Popelec, udělovaný věřícím na začátku postní doby na Popeleční středu, je svátostina, která nám připomíná materiál,
z něhož jsme vytvořeni. Prach jsi a v prach se navrátíš, říká
Bible. Doba postní nás zve mimo jiné také k rozjímání cesty
křížové. A není to jenom Ježíšova křížová cesta s břevnem na
zbičovaných zádech. Co člověk, to specifická křížová cesta.
Již na úplném počátku našeho života – při dramatickém dělení buněk, se děje doslova zápas o přežití. Narodí se jen ti,
kteří mají větší šanci odolávat dalším životním zkouškám a
vývoji. Každý tak máme svoji vlastní křížovou cestu, vedoucí
na Kalvárii. Někdo nám ještě přidá – Jidášové, Pilátové, chytráci, hlupáci, nemoci, trýzně těla i duše... A smysl toho všeho? Smrt? Smrt nebude poslední zastavení naších křížových
cest! Proto pozorujeme Ježíše na jeho křížové cestě – má totiž
cíl, který v hrobě nekončí. „Otče, do tvých rukou odevzdávám
svého ducha (svůj život)... ať se stane tvá vůle, ne má..., odpusť jim, vždyť nevědí, co činí..., svůj život dávám, abych jej
znovu získal..., třetího dne vstanu..., zbořte tento chrám a za
tři dny jej znovu postavím..., já jsem život a vzkříšení...!“
Přeji požehnaný půst a ve víře růst!
Pater Petr
Rozjímání křížové cesty v Rožmitálu
- každý pátek přede mší v 17:30 hod v městském kostele
- každou neděli v 8 hod ve farním kostele

Základní služby
a obnova vesnic
ve venkovských
Třemšínské listy - březen 2021
Podpora
oblastech –
obcí,
podporujeme tato
spolků a
témata:
1.
školských
a) Veřejná
6.909.522,- Kč
zařízení na
prostranství
území MAS
v obcích
Podbrdsko
b) Mateřské a
základní
Čtvrtá výzva
MAS školy
Podbrdsko
z Programu
rozvoje avenkova
f) Kulturní
vyhlášena v únoru 2021
– aktuální
informace sledujte:
spolková
zařízení
www.maspodbrdsko.cz/dotace
včetně knihoven a výzvy

Místní akční skupina Podbrdsko

Výzva je určena pro obce, MŠ, ZŠ a spolky na území MAS
Číslo Fiche
Název Fiche

Vazba Fische na
článek Nařízení
EP a Rady (EU)
č. 1305/2013
Alokace pro 4.
výzvu MAS

1.
Podpora obcí, spolků
a školských zařízení na území
MAS Podbrdsko
Článek 20, Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech –
podporujeme tato témata:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
f) Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven
6.909.522,- Kč

Výzva je určena pro tyto žadatele:
a) Veřejná prostranství v obcích - obce a svazky obcí
b) Mateřské a základní školy - obce a svazky obcí, příspěvkové
organizaci zřízené obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou
státu
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - obce a svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem
obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované právnické osoby
Veškeré informace a bližší podmínky k Výzvě MAS Podbrdsko jsou uvedeny na internetové stránce www.maspodbrdsko.
cz - DOTACE A VÝZVY. Prosíme, sledujte aktuální stav.
Pro osobní konzultace a další informace k Výzvě MAS Podbrdsko volejte či pište na: Petra Benjáková (e-mail: info@maspodbrdsko.cz, tel. 725 912 006)

Základní škola Jakuba Jana Ryby

Soutěž Škola má talent

Od 27. ledna do 16. února mohli žáci naší školy poměřit své
talentové síly v tradiční soutěži Škola má talent. Celkem se do
této online soutěže přihlásilo 21 žáků 1. i 2. stupně. Někteří
soutěžili samostatně, někteří ve skupině či ve dvojicích. Soutěž probíhala formou natočení vlastního videa, které pak soutěžící nebo jejich rodiče vložili do Teams. Zástupci školního
parlamentu videa zhlédli a vybrali tři nejlepší. Na třetím místě
se umístil Tonda Šebek z 2. třídy se svým videem o sváření,
které i názorně předvedl. Druhé místo obsadily dívky z 2. A a
jejich taneční choreografie. První místo patří Niki Šourkové ze
6. B, která předvedla, jak krásně umí malovat obrazy. Všem
výhercům gratulujeme a těšíme se na další soutěž. Sledujte
webové stránky školy a záložku Žákovský parlament-Akce,
kde se dozvíte o aktuálních akcích, které se konají i při distanční výuce.
(zš)
Další aktuální informace z rožmitálské základní
školy najdete na webu www.zsrozmital.cz.
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Jaká bude v muzeu sezóna 2021?

Doufáme, že bude pestrá. Že se uskuteční tradiční akce i ty, které jsme museli přesunout z loňského roku. Jaká
tedy letošní sezóna bude?
Skautská sezóna
Skauting v Rožmitále má dlouhou tradici. Dokonce nejdelší v naší zemi! Na jaře
roku 1911 zde založil svou Americkou
kolonii pro mládež Ing. František Hofmeister. Chtěl vést mládež k zodpovědnosti a samostatnosti a do její výchovy
zapojil některé skautské prvky. Po několika letech narukoval do první světové
války a po válce se už ke skautingu nevrátil. Skautská myšlenka však v Rožmitále žila dál.
V roce 2021, kdy si připomínáme 110
let od vzniku Americké kolonie Františka Hofmeistera, mají rožmitálští skauti
přes 140 členů v několika družinách,
připravují letní stanové i příměstské
tábory a jsou nedílnou součástí rožmitálského společenského a kulturního
života. A toto výročí se rozhodli oslavit
vlastní interaktivní letní výstavou!
Jaká je rožmitálská skautská historie? A hlavně – co všechno skauting
vlastně znamená? Abyste to zjistili, můžete se stát skauty. Anebo můžete navštívit letní interaktivní výstavu, kterou
Skaut Rožmitál ve spolupráci s Podbrdským muzeem připraví na letošní letní
sezónu! Výstava Zažij skauting! začne
vernisáží v sobotu 5. června a potrvá až
do 29. září 2021. Těšit se můžete i na
doprovodný program, chybět by neměla
ani oblíbená Muzejní noc.
Výtvarná sezóna
V ostatních měsících plánujeme uskutečnit v galerii Podbrdského muzea několik výtvarných výstav. První měla být
výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ J. J. Ryby. O tom, jestli se v průběhu letošního března či dubna podaří ji konečně zrealizovat, se rozhodne v
nejbližších dnech. Druhou výstavu připravovaly už na loňský rok pedagožky
rožmitálské ZUŠ J. J. Ryby Petra Peštová a Lucie Hašková. V květnu se tedy
budeme těšit na jejich autorskou výstavu nazvanou Vzájemnost. Říjen naopak
přinese prezentaci nejnovějších děl příbramského svérázného umělce Iva Buriana a závěr roku bude patřit malířce
Jarmile Maršálové.
Sezóna oblíbených akcí
Vzhledem k současné situaci jsme se
rozhodli, že posuneme jarní zahájení
sezóny na pozdější datum. Ve spolupráci se spolkem Rožmitál vespolek z. s.
plánujeme v sobotu 1. května Květnové
oslavy, na kterých připomeneme výročí
konce druhé světové války, zavzpomínáme v debatě na odboj na Rožmitálsku

a chybět nebude ani sváteční swingová
tančírna. Držte nám palce, abychom
akci mohli uskutečnit. Podrobnosti přineseme v příštím čísle Třemšínských
listů.
Ani letos by neměl chybět další ročník
Festivalu Jakuba Jana Ryby. Pokud vše
půjde dobře, uskuteční se jeho Zahajovací koncert v sobotu 8. května v Podbrdském muzeu.
Po loňské odmlce se snad letos konečně uskuteční i osmnáctá Slavnost
královny Johanky. Česká královna se
svým rytířským i kejklířským doprovodem přijede do svého rodného Rožmitálu v sobotu 19. června 2021. Chybět by
neměla ani silácká soutěž Rožmitálský
Bivoj či večerní hudební program na nádvoří muzea.
Další již tradiční akcí se stala oslava výročí místní dráhy na konci srpna.
Stejně jako loni, i letos bychom rádi
propojili akci na vlakovém nádraží s letní interaktivní výstavou v Podbrdském
muzeu. Termín je plánovaný na 21. srpen.
Vánoční jarmark lidových řemesel a
zahájení adventu plánujeme na sobotu 27. listopadu a charitativní bazar
Kramárna proběhne ve Společenském
centru od 7. do 11. prosince. Chybět
by neměl ani už loni plánovaný koncert
skupiny Chairé.
Online sezóna
Když je muzeum zavřené, hledáme další cesty, jak veřejnosti kulturní dědictví
Podbrdska prezentovat. Loni jsme připravili sérii srovnávacích fotografií „Kde
to je“. Zpřístupňování našeho fotoarchivu na stránkách Podbrdského muzea se budeme věnovat i letos. V online
prostředí musí proběhnout také další,
tentokrát velikonoční jarmark lidových
řemesel. Aktuality z muzea můžete sledovat také na našem facebooku či instagramu.
Něco navíc
V době velikonočních (1. – 5. 4.) a podzimních (25. – 31. 10.) prázdnin plánujeme připravit Otevřené tvořivé dílny a
jak to tak bývá, určitě se vyskytne ještě
několik dalších zajímavých akcí v průběhu roku.
V zimních měsících se nám podařilo
udělat i několik drobných změn ve stálé
expozici muzea. Budeme moc rádi, když
se na ně přijdete se svými blízkými podívat. Otevírací doba Podbrdského muzea je úterý až neděle od 9 do 12 a od
13 do 16 hodin, od června do konce září
do 17 hodin. Informace o vstupném do
Podbrdského muzea a další informace
najdete na www.podbrdskemuzeum.cz.
Těšíme se na vás!
(pm)

Pokud to situace dovolí, bude od 1. března Podbrdské muzeum otevřeno
pro veřejnost. Otevírací doba: úterý až neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Vstupné do celého muzea je plné 100,- Kč, snížené 50,- Kč, rodinné 200,- Kč.

Vzhledem k současné situaci se

Velikonoční jarmark
lidových řemesel
opět uskuteční pouze virtuálně na
www.podbrdskemuzeum.cz.
Od 21. března 2021 zde najdete
odkazy na stránky svých
oblíbených prodejců jarních
dekorací, kraslic, keramiky, hraček
i dobrot. Vyberte si něco pro
potěšení a podpořte naše
řemeslníky v dnešní složité době!
Děkujeme.
Doufejme, že na příštím jarmarku
se už sejdeme i naživo!
Pokud to bude možné, uskuteční
se o velikonočních prázdninách

Jarní tvořivá dílna
v Podbrdském muzeu.
Přijďte si vyrobit vlastní dekoraci
s jarními a velikonočními motivy!
1. – 5. dubna 2021
denně od 9 do 16 hodin.
Vstupné 20,- Kč za osobu od 6 let.

V prodeji je kniha
o Karlu Gangloffovi
Knihu o rožmitálském lesmistru a
vynálezci Karel Gangloff – Lesní Archimédés můžete zakoupit na pokladně Podbrdského muzea nebo v
Drogerii na rožmitálském náměstí.
Cena knihy je 299,- Kč.
(pm)

Chodíte pravidelně s rodinou
do Podbrdského muzea?

Pořiďte si celoroční
rodinnou vstupenku!
Platí po celý kalendářní rok 2021.
Jestliže přicházíte s dětmi nebo
vnoučaty více než dvakrát za rok
do Podbrdského muzea, celoroční
vstupenka se vám určitě vyplatí.
Můžete ji také věnovat jako
dárek. Vstupenka je psaná na jednu osobu, můžete tedy vzít s sebou
pokaždé někoho jiného.
Cena 350,- Kč
Vstupenka pro dva dospělé a jejich
děti se vztahuje na celoroční vstup
do stálých expozic, na výstavy
a tvořivé dílny. Zakoupíte ji na
pokladně Podbrdského muzea. Více
info na pm@podbrdskemuzum.cz
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Vzpomínky
Hvězdy Ti nesvítí, slunce
nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný
je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen. Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve svém životě, tichý ve
svých bolestech. Dne 12. března 2021
uplynou dva smutné roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Karel Vácha
z Rožmitálu pod Třemšínem. S láskou
stále vzpomínají děti Dáša s rodinou,
Karel, Arnošt, sestra Jaroslava a bratr
František.
rrrr
Dne 18. března 2021 uplyne 10 let od
chvíle, kdy nás opustila paní Božena
Kučerová z Bukové u Rožmitálu pod
Třemšínem. S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinami.
rrrr
A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal…
Stromy rostou a kytky stále voní, jen
ten, kdo zažil, porozumí. Dne 8. února
2021 uplynulo dlouhých 15 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný syn, bratr a strýc, pan František Jakoubek z
Rožmitálu pod Třemšínem. Kdo jste ho
znali, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku. S láskou vzpomínají rodiče,
bratr Vlastimil a sestra Věra s rodinami.
rrrr
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Uplynulo již 10 smutných let, kdy nás
navždy opustil pan František Ponocný
z Věšína. S láskou stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
rrrr
Před pěti lety, 14. března 2016, zemřela
paní Marie Stehlíková ze Sedlice. Vzpomínají dcera a syn s rodinou.
rrrr
Utichlo Tvé zlaté srdíčko,
umlkl navždy Tvůj hlas,
vzpomínka na Tebe, maminko a babičko, zůstává
stále v nás. Dne 6. března 2021 uplyne 31 let,
kdy nás navždy opustila paní Jarmila
Jedličková ze Starého Rožmitálu. S
láskou stále vzpomínají dcera Jarmila,
vnuk Pavel a vnučka Lenka s rodinou.

Knihovna Voltuš

Dne 8. března 2021 uplyne jeden smutný rok, co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Bohuslav
Sýkora z Bezděkova pod Třemšínem. S
láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Eva a dcery Jana a Bohunka s rodinami.
rrrr
Dne 25. března 2021 zapálíme svíčky na výročí nedožitých 83. narozenin Marty
Hondlíkové, roz. Šebkové z
Rožmitálu, rodačky ze Zalán. Nebudeme smutní, ona
už je na druhém břehu se svojí láskou.
Měli jsme to štěstí, říkat jí „mami, teto,
babi, Marto...“ Děti s rodinami a sestra
Růža s rodinou
rrrr
Hvězdy Ti nesvítí, slunce
nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný
je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen. Vzpomínku tichou
chci Ti dát, aby vzpomněl každý, kdo Tě
měl rád. Dne 24. března 2021 uplyne
10 let od chvíle, co mě opustil manžel,
pan Milan Vachata z Věšína. S láskou
vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Jana.
rrrr
Jsou lidé, kteří pro nás znamenali celý svět. O to těžší
je ztratit je a uchovávat jen
ve vzpomínkách. Dne 29.
března 2021 uplyne devět
smutných let, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera a
maminka Petra Burmannová, roz. Baťková z Vacíkova. Za vše, co jsi pro nás
za svůj krátký život udělala, a za Tvoji lásku děkují a s láskou vzpomínají
mamka, taťka a děti Niki, Simi a Páťa.
rrrr
Tvá hvězda nezhasla, jen zmírnila svůj
svit, dokud nás paměť nezradí, budeš
v ní věčně žít. Tisíce dalších hvězd, co
na obloze jsou, ať svítí Ti na cestu dalekou. Dne 25. února 2021 uplynulo 13
let, kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a prababička, paní
Marie Dubská z Hoděmyšle. Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Hledáme vzpomínky a fotky z válečných let 1939 - 1945

bude otevřena, pokud to vládní
nařízení povolí,

1. března 2021
od 13:30 do 15:00
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

V případě zájmu o knihy nebo
časopisy jsem po telefonické
domluvě k disposici.
knihovnice Růžena Tesková

Shrnutí výsledků
ZO ČSCH za rok 2020
Je za námi rok 2020 a jako většinu okolí,
tak i chovatele v našem spolku ZO ČSCH
Rožmitál p. Tř. silně ovlivnila pandemie. Přestože byla většina výstav zrušena, i tak se chovatelům v roce 2020
podařilo nějaké úspěchy získat.
V lednu se konala krajská výstava
v Lysé nad Labem, které se zúčastnil
Petr Janoušek s kolekcí Kalifornských
černých (377 bodů), mladá chovatelka
Katrin Hellerová, která tradičně získala čestnou cenu za Rexe kuní modré
(380,5 bodů) a Irina Hellerová s kolekcí Meklenburských strakáčů modrých
(378,5 bodů).
Úspěšný byl i Karel Jeníček. V srpnu
na okresní výstavě v Sedlčanech získal
čestnou cenu za čtyřčlennou kolekci
Kalifornských havanovitých (s výtečným bodovým ziskem 379 bodů), v září
se zúčastnil celostátní výstavy mladých
králíků v Přerově a získal čestnou cenu
za čtyřčlennou kolekci Kalifornských
havanovitých (s opětovným výtečným
bodovým ziskem 379 bodů).
Výstav se účastnil i pan Eisenreich:
leden výstava v Blatné (pohár za poštovní holuby standart, pohár za čtyřčlennou kolekci Vídeňských bílých),
výstava ve Strakonicích (pohár za nejlepší čtyřčlennou kolekci), srpen okresní výstava v Sedlčanech (pohár celkové
3. místo v okresní soutěži za Velsumky
zdrobnělé, pohár za Činčilu malou, pohár za Vídeňského bílého nejlepší králík celé výstavy), září výstava ve Strakonicích (pohár celkové 2. místo v soutěži
holubů za Moravského pštrosa modrého, 1. místo za čtyřčlennou kolekci celé
výstavy, pohár nejlepší králík výstavy
za Činčilu malou).
Doufejme, že se tato situace letos
zlepší. Chovatelům přejeme hodně zdaru v roce 2021.
Mgr. Irina Hellerová,
jednatelka ZO ČSCH Rožmitál p. Tř.

Pamatujete období protektorátu v Rožmitále a okolí
nebo někoho takového znáte? Hledáme sepsané vzpomínky a fotky z této doby.
Až to situace dovolí, rádi se setkáme osobně.
Vzpomínky hledáme pro naše diplomové práce.

Poruchy rozhlasu

Kateřina Štěrbová a Tomáš Brettl (spolek Rožmitál Vespolek)
723 677 484, rozmitalvespolek@gmail.com

318 665 339

v Rožmitále pod Třemšínem
hlaste, prosím, na telefonní číslo
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Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem

Duhovo - sluníčkový zpravodaj
Je období zimy, čas
odpočinku, regenerace a klidu. Čas, kdy z
důvodů nepříznivého
počasí občas nemůžeme ven, nebo pouze
na kratší dobu, a poté
promrzlí rádi utíkáme
zpět do tepla. Je to ale
také čas, který nás
v pěkných zimních
dnech vyláká ven,
probudí naši hravost
a dopřeje nám pocity radosti a nadšení
ze sněhové krásy či
zimních radovánek.
Letošní zima nám
sněhovou a mrazivou nadílku opravdu v hojnosti dopřála a
zajistila tak nám i dětem v naší mateřské škole radostné dovádění v zasněžené zahradě, společné stavění sněhuláků, pozorování zimní krajiny a zkoušení různých pokusů s ledem a
sněhem. Děti se v průběhu celého měsíce dozvídaly nejen o
zvířátkách v zimě a jejich vhodné pomoci v mrazivém počasí,
ale také si mohly zkusit vyrobit krmítka pro ptáčky či veverky
a obstarat jim tak na naší zahradě dostatek potravy. V rámci
projektového dne Moje tělo a zdraví se děti obeznámily, jak
předcházet úrazům, chránit své zdraví, nebo jak vypadá první
pomoc.
Skrze různé pohádky, příběhy, říkadla a písničky se děti
dále seznamovaly s tradicemi nejznámějších řemesel, které
nás zavedly až k tradičnímu slavení zábavné masopustní veselice. Děti měly v několika dnech možnost ochutnat výborné
koláče či koblížky, modelovat štědrou masopustní hostinu,
malovat jitrnice, tvořit koláčky dle své vlastní fantazie pomocí kamínků, kaštánků, provázků či dekorativní drti. Také si
mohly vyzkoušet válení speciálního slaného těsta, jež si následně ozdobily rozinkami, mandlemi a nechaly ztvrdnout.
Na konci našeho masopustního veselení se prostory mateřské školy začaly plnit pestrobarevnými a různorodými šašky
a klauny, které děti vyráběly, malovaly a tvořily. Jednotlivé
třídy začaly zdobit balónky, slavnostní girlandy a všude započaly přípravy na velký karnevalový den. Karneval plný radosti, hudby, smíchu, her, tance a krásných masek jsme si
společně velmi užili. Nechybělo ani bohaté občerstvení, které
putovalo přímo od rodin zúčastněných dětí a přispělo tak k
nezapomenutelné slavnosti v naší mateřské škole. Děkujeme!
Za kolektiv MŠ Dominika Kadlecová

Ve všech třídách MŠ Rožmitál proběhlo karnevalové slavení v krásných maskách.

Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem přijme
od 1. dubna 2021

ASISTENTA PEDAGOGA
s úvazkem 20 hodin týdně,
pracovní doba od 8.00 do 12.00.

Upřednostňujeme již absolvovaný kurz pro asistenty.
Životopis zasílejte do 10. března
na e-mail: msrozmital@tiscali.cz.

Počasí bohaté na sněžení dětem přálo, a tak mohly absolvovat plánovanou zimní olympiádu, na kterou se před tím
ve školce pečlivě připravily.

V rámci školního projektu Moje tělo a zdraví se děti dozvěděly mnoho nových poznatků.
Snímky: MŠ
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Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Rožmitál p. Tř.
Dovolím si vás seznámit s výjezdovou činností za rok 2020.
Naše hlavní činnost je zaměřena na ochranu zdraví a životů
lidí, zvířat, majetku a životního prostředí. V roce 2020 jsme
zasahovali celkem u 83 událostí, z toho u 18 požárů, 23 dopravních nehod, 30 technických pomocí, 7x jsme likvidovali
úniky látek, 3x planý poplach a 2x AED. Z toho jsme zasahovali i na území Plzeňského kraje, kde jsme řešili 3x požár, 1x
dopravní nehodu a 1x planý poplach.
V jednotlivých měsících jsme zasahovali v lednu 4x, v únoru 21x, v březnu 6x, v dubnu 5x, v květnu 5x, v červnu 5x,
v červenci 12x, v srpnu 9x, v září 5x, v říjnu 6x, v listopadu
2x a v prosinci 3x. Mezi ty nejnáročnější zásahy roku 2020 se
řadí většinou požáry ve druhém stupni požárního poplachu,
jako například požár v rekreačním zařízení Brdy u Věšína,
požár dvou stohů slámy v silném větru v blízkosti areálu statku Hudčice, požár stodoly v Radošicích (PLK), požár lesa v
CHKO Brdy u Nepomuku, požár RD v Orlově, požár pizzerie
po úmyslném zapálení v Příbrami. Dne 26. 8. ve 14:25 hod
byl jednotce vyhlášen požár v areálu statku na Zalánské. Po
příjezdu našich dvou cisteren byl zjištěn požár štěpky, který
se vlivem silného větru rychle rozšířil i na areál statku. Při
tomto požáru došlo k vyhlášení nejvyššího zvláštního stupně
poplachu a na místě se během 24 hodin vystřídalo téměř 50
hasičských jednotek. Pro naši jednotku byl zásah ukončen
likvidací požáru 29. 8. ve 14:24 hod.
Rok 2020 se vlivem epidemie pro naši jednotku stal rokem
klidnějším na většinu činností. Za celé léto jsme provedli tři
ukázky vyproštění osob z havarovaných vozidel, a to při oslavách ve Třebsku a při srazu vojenské historické techniky v
areálu bývalých kasáren v Rožmitále. Naši techniku jsme vystavovali při Retro dnu, který se konal na vlakovém nádraží
v Rožmitále pod Třemšínem. Největší akcí byly oslavy 790 let
města, 140 let SDH Rožmitál a 20 let Rožmitálské Venkovanky. Naše jednotka zde vystavovala techniku a prováděla
ukázku zásahu u dopravní nehody.
Začátkem roku se podařilo dokončit přestavbu vozidla Isuzu D Max, které je vybaveno pro zásahy u dopravních nehod,
menších požárů a technických pomocí, a nahradilo již dosluhující dvacetileté vozidlo RZA Jeep Cherokee, které zasahovalo u více než 500 událostí. V dubnu jsme získali osvědčení z
technického ústavu požární ochrany a vozidlo získalo označení TA L2Z ISUZU (vypr./sorb.) V průběhu roku došlo k zakoupení a montáži elektrických lanových navijáků na TA Isuzu a
CAS 24 MB Atego. Z fondu Středočeského kraje se podařilo
získat dotaci na pořízení osobních ochranných prostředků
hasiče, kdy bylo pořízeno několik zásahových obleků, přileb
pro technické zásahy, zásahové rukavice a nehořlavé termo
prádlo pod zásahový oblek. Také se nám podařilo se probojovat do 10. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2020.
Hodnoceným zásahem jednotky byl požár skautské hájovny
Na Dědku. Po samotném hlasování veřejnosti jsme se 16. 12.
2020 za přísných hygienických opatření zúčastnili slavnostního vyhlášení v Zoner Bobyhall Brno, kde jsme převzali ocenění za 3. místo v oblasti sever-střed Čech. Děkujeme tímto
všem, kteří nás podpořili a zaslali nám hlas.
Koncem roku nás zasáhla velmi smutná zpráva o úmrtí
pana starosty Ing. Josefa Vondráška. Velice mu tímto děkujeme za ohromnou podporu, kterou hasičům věnoval. Čest Vaší
památce, pane Starosto.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky města Rožmitálu p. Tř., a hlavně městu Rožmitál p.
Tř. za podporu naší činnosti, okolním jednotkám za pomoc
u zásahů a jiných akcí, sponzorům i občanům za jakoukoliv podporu naší činnosti. Poděkování též patří vedení HZS
Středočeského kraje ÚO Příbram za podporu naší jednotky.
Za JSDH Rožmitál p. Tř. Milan Polák, velitel JPO II
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O počasí v lednu
Druhý zimní měsíc přinesl převážně odpovídající počasí s
dostatkem sněhu. Jako celek vyšel po zhodnocení teplotně
mírně a srážkově silně nadnormální, když průměrná teplota
-1,3°C je 2,1°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek
62,5 mm představuje plných 152 % téhož normálu.
Od 1. do 5. 1. se vyskytly slabé dešťové srážky a od 2. do
5. 1. se každodenně objevovala mlha. Na Nový rok bylo polojasno, v dalších dnech pak zcela bez slunce. Dne 2. 1. byl
celodenní mráz, jinak teploty vystupovaly do 2,1°C a v noci
mrzlo do -6,3°C.
V období od 6. do 14. 1. většinou sněžilo, nejvíce hned na
Tři krále (6. 1.), kdy napadlo 9 cm sněhu. Do konce období
se zvýšila výška sněhové pokrývky na 14 cm. Ve dnech 7., 8.
a 11. 1. panovaly celodenní mrazy a v ostatních dnech bylo
jen slabě nad bodem mrazu. Noční teploty klesly 10. 1. až k
-7,4°C. Zpočátku bylo zataženo, později se přece jen objevilo
slunce. Nejdéle svítilo 11. 1., a to 5,0 hodin. Ve dnech 13. a
14. 1. vály silné větry.
Období od 15. do 19. 1. bylo ještě chladnější, často mrzlo po
celý den a v noci teploty klesaly dne 16. 1. až k -8,7°C. Často
sněžilo a 19. 1. leželo 15 cm sněhu.
Od 20. do 24. 1. se silně oteplilo, 20. 1. vystoupila teplota na
7,0°C a 22. 1. dokonce až na 10,9°C, což je i nejvyšší teplota
v měsíci. Sníh rychle tál a 23. 1. se jeho výška snížila až na
9 cm. Pak ale začalo opět sněžit a 24. 1. jsme měli už 12 cm
sněhu.
Od 25. 1. do konce měsíce zpočátku nastoupily mrazy a
dne 27. 1. jsme naměřili nejnižší teplotu v měsíci o hodnotě -9,1°C (při zemi na sněhové pokrývce bylo -12,9°C!). Dne
26. 1. vydatně sněžilo, napadlo 8 cm nového sněhu a 27. 1.
ráno leželo 20 cm sněhu, což je i nejvíce v celém měsíci. Pak
se opět oteplilo, již 28. 1. odpoledne přešlo sněžení v déšť, což
pokračovalo i následujícího dne. Dohromady spadlo 19,8 mm
vody a výška sněhu dne 30. 1. poklesla na 7 cm. Zároveň v
obou dnech vál silný až bouřlivý vítr, který pak přinesl ochlazení, takže poslední lednový den mrzlo i přes den, ale bylo
krásně. Slunce svítilo 8,1 hodin.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

OKÉNKO OPOZICE
Do volby nového vedení města jsme jako opozice nijak nezasahovali, neboť respektujeme většinu vládnoucí koalice a její
právo vybrat si ze svých řad starostu a místostarostu města.
Kritika z našich řad však zazněla ke skutečnosti, že obě vedoucí funkce budou po dobu cca dvou pětin volebního období
vykonávány jako neuvolněné, což je u města velikosti Rožmitálu naprostým unikátem.
Chápeme sice výjimečnost současné situace, přesto si myslíme, že alespoň jedna z vedoucích funkcí měla být po takto
dlouhou dobu vykonávána na plný úvazek, a vnímáme jako
velkou chybu a nedostatek, že tomu tak nebude. Přesto nabízíme novému vedení města pomocnou ruku a doufáme, že
spolupráce bude alespoň na takové úrovni, jako byla za zesnulého pana starosty Vondráška.
Jedním z nejaktuálnějších témat je v současnosti plánovaná
výstavba betonárny nad kruhovým objezdem, která by podle
našeho názoru přinesla Rožmitálu mnohem více problémů než
pozitiv. Proto pokládáme za důležité zde vyjádřit, že s výstavbou betonárny jednoznačně nesouhlasíme a doufáme, že nové
vedení města udělá maximum pro to, aby naše město uchránilo
před obtěžujícím prachem, hlukem a nadměrnou nákladní dopravou. Myslíme si, že v podobných situacích by vedení města
mělo tvrdě a nekompromisně hájit zájem města a většiny občanů Rožmitálska před zájmy jednotlivců, firem či úzkých zájmových skupin. Rudolf Mareš ml., Hubert Hoyer, Josef Hrdina,
Tomáš Henkl, Jan Pešta
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Hvožďany
Práce na další části špejcharu

Poslední týden v únoru
byly zahájeny vyklízecí
a stavební práce na obnově další části hvožďanského špejcharu.
Tato etapa obnovy se
týká vybudování hygienického zázemí, výměny oken a dveří ve
dvorní části objektu a
fasády. Termín dokončení stavby je naplánován na začátek letních
prázdnin. Žádáme tímto občany, aby respektovali prostor staveniště.
(mb)

Očkování seniorů ve Hvožďanech
V pátek 19. února proběhlo očkování seniorů 80+ na Zdravotním středisku ve Hvožďanech. Očkování provedl tzv. mobilní očkovací tým Oblastní nemocnice Příbram, který vyjíždí
do obcí a městeček na Příbramsku. Velké poděkování patří
vedení nemocnice a pracovníkům nemocnice za výborný nápad, díky němuž bylo očkování pro naše seniory dostupnější a komfortnější. Poděkování patří i hvožďanským hasičům
za dopravu pacientů a organizaci parkování před zdravotním
střediskem. Od 1. 3. 2021 bude zpřístupněn registr na očkování proti Covid 19 pro občany starší 70 let. Nabízím tímto
pomoc seniorům 70+ s registrací do očkovacího systému. V
případě zájmu volejte: 724 705 685.
Markéta Balková

Provozní doba obecní kompostárny
6. 3. – 31. 3. 2021
1. 4. – 30. 9. 2021

10:00 – 16:00
8:00 – 19:00

Kontaktní telefon: Obec Hvožďany 318 696 227
Mobilní telefon: 724 705 685 - pouze v případě nouze
Kompostárna je přístupná v provozní době pomocí čipu,
který si mohou občané - vlastníci nemovitostí na správním
území obce Hvožďany vyzvednout zdarma. Zájemci o čip
se mohou telefonicky hlásit na obecním úřadě na čísle 318
696 227. Kompostárnu mohou bezplatně využívat všichni občané nebo vlastníci nemovitostí na správním území
obce. Prostor kompostárny je monitorován kamerovým
systémem, aby se předešlo odložení stavebních a jiných
odpadů, které na kompostárnu nepatří.
(mb)

Různé zprávy z Hvožďanska
• Platná opatření a praktické informace v souvislosti s
pandemií Covid-19 jsou pravidelně aktualizovány na webu
obce www.hvozdany.cz.
• Obecní knihovna ve Hvožďanech bude v březnu pro
veřejnost uzavřena.
• Multifunkční hřiště bude v provozu od 1. dubna 2021.
• Z důvodu nepříznivé epidemické situace a kvůli platným vládním opatřením letos nebudou přítomni pracovníci Finančního úřadu ve Hvožďanech. Formuláře k daňovému přiznání budou k vyzvednutí na podatelně Obecního
úřadu ve Hvožďanech od 8. března 2021.
• Úřední hodiny pro veřejnost jsou obnoveny v plném
rozsahu následovně:
Pondělí
7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Středa
7:00 – 11.30 12:00 – 17:00
Čtvrtek
10:00 – 12:00
• V souvislosti s nepříznivou situací ohledně vývoje
pandemie Covid-19 je i nadále obecní úřad pro veřejnost
otevřen pouze v úřední dny. Žádáme občany, aby své záležitosti přednostně vyřizovali telefonicky nebo elektronicky
(e-mailem, datovou schránkou) a úřad navštěvovali pouze
v neodkladných záležitostech, a aby zvážili možnost úhrady plateb bezhotovostně. V ostatních dnech mimo úřední
dny mohou občané využít telefonického spojení (318 696
227, 724 705 685 – popřípadě i SMS) nebo e-mailového
spojení (obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz).
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Jubilanti v březnu
Věra Boušová		
Roželov
Vladislav Janota
Roželov
Soňa Malá		
Hvožďany
Jiří Mrázek		
Vacíkov
Michal Pavlů		
Planiny
Marie Běhavá		
Hvožďany
Marie Voříšková
Hvožďany
Jaroslava Dvořáková Hvožďany
Josef Neuwirth
Vacíkov
Srdečně blahopřejeme!
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Přijatá usnesená z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 3. 2. 2021, které se konalo
v Klubovém centru ve Hvožďanech od 17 hodin.
01/2021/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
ve složení: Mgr. Ivana Juračková, Jiří Tůma, Petra Kmůchová,
ověřovatele zápisu: Veronika Jindřichová, Martin Fous a zapisovatelku: pí. Libuši Matouškovou
01/2021/02 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 1. 2. 2021 dle Usnesení.
01/2021/03 Zastupitelstvo schvaluje převod finanční rezervy z minulých let ve výši 3 500 000 Kč k dofinancování výdajů
obecního rozpočtu v roce 2021, která bude součástí Rozpočtového opatření č.1/2021 a zároveň schvaluje toto rozpočtové
opatření. RO č. 01/2021 je přílohou tohoto Usnesení.
01/2021/04 Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku/místostarostu obce k provedení rozpočtových opatření po dobu
nouzového stavu s následnou kontrolou finančního výboru do
14 dnů od ukončení nouzového stavu.
01/2021/05 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 360/28, k. ú. Leletice o výměře cca 130
m2, podmínky záměru: min. 150 Kč/m2, náklady spojené s
převodem pozemku vč. GP hradí kupující.
01/2021/06 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem části obecního pozemku p. č. 1099/2, k. ú. Leletice o výměře 27 m2, za podmínek: doba nájmu do 31. 12. 2025, roční nájemné 10 Kč/m2.
01/2021/07 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci z Národní sportovní agentury z programu č. 162 52 Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč, na projekt
„Zázemí pro multifunkční hřiště“ a závazek finanční spoluúčasti dle podmínek dotace. Podání žádosti zajistí SMS ČR.
01/2021/08 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu účelu dotace z programu: JSDH V1 - pořízení nebo rekonstrukce CAS
na projekt: Hvožďany – rekonstrukce CAS 32 pro JPO III“, z
rekonstrukce/repase CAS na pořízení nové CAS, nově projekt: „Hvožďany – pořízení nové CAS 30 pro JPO III“, a závazek
spolufinancování dle podmínek dotace.
01/2021/09 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 14 a 16 Hvožďany – Pohostinství, včetně

zajištění občerstvení při fotbalových utkáních TJ Sokol Hvožďany, pro M. B., Příbram, za podmínek: nájem ve výši 100
Kč/měsíc + zálohy na služby vyjma topení, doba nájmu do 1.
3. 2021 do 28. 2. 2022.
01/2021/10 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku obce č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu. Tato
vyhláška nahrazuje OZV č. 04/2019 ze dne 4. 12. 2019.
01/2021/11 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt „Obnova špejcharu ve Hvožďanech – hygienické zázemí“ z Programu – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP a závazek finanční spoluúčasti
dle podmínek dotace.
01/2021/12 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 946 o výměře 100 m2 v k. ú. Roželov, za podmínek: 10 Kč/m2/rok, doba pronájmu: do 31. 12.
2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
01/2021/13 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu v
domě s chráněnými byty čp. 166 ve Hvožďanech na dobu určitou do 31. 12. 2021.
01/2021/14 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu nájmu
obecního bytu č. 4 v domě čp. 160 za byt č. 2 v čp. 160 ve
Hvožďanech, podmínky dle Usnesení 03/2019/18 do 31. 10.
2022.
01/2021/15 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt „KD Leletice - opravy hygienického zázemí“
z PRV prostřednictvím MAS Podbrdsko.
01/2021/16 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na
rok 2021 pro Ochranu fauny ČR, o. p. s, Hrachov 13 ve výši
2000 Kč.
01/2021/17 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na
rok 2021 pro Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Březnice ve výši 10 000 Kč.
01/2021/18 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části obecního pozemku st. č.106/1 (max. výměra 1 m2), k. ú. Hvožďany u budovy Obecního úřadu čp. 80,
za účelem umístění výdejního boxu Zásilkovny.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění a v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (2016/679/EU) - GDPR. Usnesení v úplném
znění je k dispozici na OÚ.

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany
Poděkování za darované notebooky
Ráda bych touto cestou poděkovala společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. za úžasný
věcný dar v podobě notebooků
na zajištění podmínek pro zavedenou distanční výuku pro
žáky Základní školy ve Hvožďanech. Notebooky jsem převzala
z rukou zástupce společnosti v
samém závěru prosince. V rámci projektu IT pro děti se třem
žákům naší školy od ledna výrazně zkvalitnily podmínky pro
distanční výuku. Při převzetí
daru se rodiče žáků zavázali,
že děti budou dodržovat pravidla distanční výuky stanovená
školou a v případě výjimečné
neúčasti na výuce budou řádně
omluveni. Této podpory si nejen
škola, ale také rodiče velice váží.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka

Hvožďanské děti v mateřské škole
ani nyní rozhodně nezahálejí

Děti z hvožďanské mateřské školy se mohou každý den
těšit na celou řadu rozličných aktivit. V únoru si užily
spoustu zimních radovánek a her. Dokazuje to nejen tento
snímek, ale i fotky na barevných stranách Třemšínských
listů.
Foto: archiv MŠ
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Věšín
Zprávy ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo v úterý 2. února
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Pronájem části pozemku p. č. 1370/7 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3100 m2, část pozemku p. č. 1370/9
trvalý travní porost o výměře 800 m2, část pozemku p. č.
1370/8 trvalý travní porost o výměře 450 m2, část pozemku
p. č. 1370/10 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 150
m2, vše v k. ú Věšín, za cenu 200,- Kč/rok.
2. Nepronajímat rybník „Coubák“.
3. Rozpočtové opatření č. 1.
4. Rozšíření Strategického plánu rozvoje obce v bodě 1.4 o
rekonstrukci chodeb a sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Věšín.
5. Darovací smlouvu od dárce Město Příbram – 1 ks Varovné
protipovodňové stanice v hodnotě 15 000,- Kč
6. Inventarizační zprávu za rok 2020, jejíž součástí je inventura za rok 2020.
7. Peněžitý příspěvek na stravování, osvobozený od daně z
příjmu pro zaměstnance obce ve výši 75,60 Kč za jednu pracovní směnu podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce,
ve znění pozdějších předpisů.
8. Příspěvek Svazku obcí mikroregion Třemšín ve výši 10,Kč/obyv.
9. Příspěvek MAS Podbrdsko, z. s. ve výši 30,- Kč/obyv.
10. Příspěvek Sdružení hasičů ČMS - 9. okrsku Rožmitál p.
Tř. ve výši 5,- Kč/obyv.
11. Příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR z. s., MO Rožmitál pod Třemšínem ve výši 3000,- Kč/rok.
12. Příspěvek Sdružení Čechy nad zlato ve výši 500,- Kč/rok
13. Příspěvek na elektřinu veřejného osvětlení na hřišti TJ
Sparta Věšín v částce 2000,- Kč/rok.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 11/2020. Ing. Pavel Hutr, starosta

Vodní zdroj pro zásobování Věšína
Při cestě na Dubovku byl vyvrtán vodní zdroj pro zásobování
Věšína pitnou vodou. Obec Věšín připravuje projekt výstavby
obecního vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovodní řady
by měly být vybudovány jak v
samotném Věšíně, tak i v jeho
místní části Buková. Byl realizován hydrogeologický průzkumný vrt o hloubce 102 m.
Součástí prací bylo také provedení hydrodynamického testování, tj. 13-ti denní čerpací
zkoušky a jednodenní stoupací zkoušky k ověření vydatnosti nového vodního zdroje, a také dvou laboratorních rozborů
vzorků podzemní vody za účelem zjištění kvality surové vody.
Celková vydatnost zdroje je 0,35 l/s.
Zároveň byl sledován a byla souběžně zahájena čerpací
zkouška na prvním vrtu s cílem ověření případného vzájemného ovlivňování obou vrtů v situaci jejich souběžného využívání. Také na tomto vrtu byly provedeny laboratorní rozbory
vody.
Na vybudování vrtu a čerpací zkoušky včetně rozborů byla
čerpána dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
318 584,- Kč. Podpora představuje 60 % z celkových nákladů,
které dosáhly 530 974,- Kč.
Ing. Pavel Hutr, starosta
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František Milec		
Jaroslav Vošahlík
Marie Šímová		
František Vacek

Věšín
Věšín
Buková
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

ZŠ a MŠ Věšín

Věšínské prázdninové pátrání
Žáci ze 4. a 5. ročníku obdrželi „Dokument s nejen vlastivědnými rébusy“ a po vyluštění pomocných
indicií počalo pátrání v období jarních prázdnin. Výchozím bodem
byla kaplička na návsi a cílem vodní
plocha Obžera. Na trase děti čekaly
umístěné balonky a červené fábory
s dalšími úkoly, které je dovedly až
pod hráz rybníka. Dle indicií, fotek a
trasování nalezly plechovou schránku, ve které byl umístěn pergamen
s pečetí a drobný dárek. Každé dítě,
které úspěšně řešilo a došlo až k plechovému tubusu, se na pergamen podepsalo a vzalo si dárek
uvnitř. Zároveň muselo do schránky něco malého umístit, aby
byl dárek i pro další příchozí a každý si něco odnesl. Po úspěšném pátrání čtvrťáků a páťáků se na výpravu za pokladem
vydaly i mladší děti.
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Děti z věšínské mateřské
školy si užily karneval

Třemšínské listy - březen 2021

Vranovice
Co se dělo na obecním úřadě
na přelomu roku 2020/2021

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci, která neustále
přetrvává, obecní úřad připravil několik projektů. Tím prvním bylo zpracování projektu
na opravu komunikace do naší
části Vranovice – Dvůr a následné podání žádosti o dotaci
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Odhadovaná cena investice je 1,2 mil. Kč. Další žádost o dotaci se podávala opět
na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce a
přestavba budovy OÚ a MŠ Vranovice“, která se týká rekonstrukce šatny a sociálního zařízení v přízemí naší mateřské
školy. Předpokládaná cena je také kolem 1,2 mil. Kč. Tyto dvě
žádosti byly podány v prosinci roku 2020.
Hned začátkem února 2021 bylo naším záměrem podat žádost o dotaci na opravu fasády a odvodnění kaple sv. Anny na
Ministerstvu zemědělství. Veškeré podklady byly připraveny,
ale prostředky, které mělo ministerstvo na tento dotační titul
vyčleněné, byly během 15 minut vyčerpány. Bohužel jsme žádost nestihli podat.
Na únorovém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o projektantu, který vypracuje projekt na rekonstrukci naší sokolovny.
Jen co bude projekt dokončen a vydáno stavební povolení,
podáme žádost o dotaci u Národní sportovní agentury. Vede
nás k tomu nutnost vlastnit obecní prostor, kde bychom se
mohli potkávat jak na kulturních, tak sportovních akcích.
Současný stav tohoto objektu je neuspokojivý. Budova není
zateplena a náklady na její vytápění jsou vysoké. Záměrem
je nechat zpracovat projekt v pasivním stylu, kdy se budoucí
roční provozní náklady budou pohybovat kolem 20 tis. Kč.
Výše dotace činí 70 %.
Další připravovanou akcí je výběrové řízení na realizační
firmu, která zasíťuje pozemky pro rodinné domy, které obec
prodávala. Všech sedm pozemků je prodáno.
Dále se připravuje výběrové řízení na akci Vranovice – kanalizace u rybníka.
Během dubna by také měly být otevřeny některé dotační
tituly na Krajském úřadě Středočeského kraje. Zde budeme
podávat další žádosti v souvislosti s výstavbou vodovodu a
kanalizace v naší obci. Toto je jen krátký výčet z připravovaných akcí. Uvidíme, jak budeme v podaných žádostech o dotace úspěšní.
Blanka Strnadová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice

Na Popeleční středu, 17. února měly děti ve věšínské mateřské školy karneval.
Foto: archiv MŠ

Podobně jako jsem psal v minulém čísle Třemšínských listů,
stále není jasné, kdy budou moct proběhnout výroční valné
hromady. Nicméně potřebné dokumenty a poplatky byly na
OSH odeslány. Co se dotací na činnost sborů týče, na hasičský fond nadace Agrofert byla poslaná žádost na nákup
potřebného materiálu, ale dostalo se nám odpovědi, že byl
příjem žádostí bohužel dočasně pozastaven pro velký počet
zájemců.
V letošním roce i s ohledem na výstavbu cvičiště, tj. připojení na vodovod a kanalizaci, neplánujeme pořádání Brdské
ligy, ale rádi bychom, aby u nás proběhla alespoň nějaká pohárová soutěž. Jaro se blíží, takže už brzy zahájíme přípravu
na sezónu požárních sportů, i když ještě nevíme, jestli vůbec
nějaké soutěže proběhnou s ohledem na aktuální situaci kolem respiračních chorob. Pokud máte někdo zájem o vstup
do našeho sboru nebo si chcete vyzkoušet požární sport, neváhejte mě kontaktovat. Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH
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Obecní knihovna Vranovice

Od března 2021 bude obecní knihovna fungovat formou
výdejního okénka. Občané si mohou objednat u paní knihovnice na tel. č. 728 499 589 knihy k zapůjčení. Seznam
knih je dostupný na stránkách obce Vranovice www.obecvranovice.cz v sekci Kultura – Knihovna. Výdej knih proběhne v termínech 10. nebo 24. března 2021 v době od 17
do 18 hodin.

Bezděkov p. Tř.
Informace pro občany Bezděkova

Poplatek za psy a za pronájem ostatních ploch je možné uhradit do konce měsíce března. U poplatku za komunální odpad
pro trvale žijící občany je poslední možností k zaplacení a vyzvednutí známek na popelnici čtvrtek 4. března 2021, poté
se nevydané známky vrací Západočeským komunálním službám. Chalupáři jsou povinni zaplatit poplatek za komunální
odpad do konce měsíce května.
Úřední hodiny na Obecním úřadu v Bezděkově p. Tř. jsou
každý čtvrtek od 18 do 19 hodin. Vilém Trčka, starosta obce

Koupě
V březnu je třeba zaplatit
poplatek za odpady

Měsíc březen je posledním měsícem, kdy by měly být v Koupi zaplaceny poplatky za odvoz a likvidaci odpadů. Většina občanů má již poplatky zaplacené, tento článek je spíše
připomenutím pro ty, kteří si tuto skutečnost neuvědomili.
Jak jsme již informovali, poplatek pro rok 2021 je ve výši
420,- Kč za poplatníka a je možné ho zaplatit převodem na
účet obce č. 5050120329/0800 vedený u ČS, případně v
hotovosti na Obecním úřadu Koupě v úředních hodinách v
pondělí od 17 do 19 hodin. Jaroslav Hudeček, starosta obce

Oslava MDŽ letos bohužel nebude
Velice nás mrzí, že vzhledem k pandemické situaci nemůžeme v letošním roce tradičně oslavit Mezinárodní den žen
v tom duchu, jak bylo v Koupi po několik let zvykem. Tato
nepříjemná situace nemění nic na tom, že přejeme všem ženám k jejich svátku hlavně hodně zdraví a pohody. Jednu
z oslav MDŽ v Koupi, která proběhla před mnoha lety, si
můžeme připomenout touto fotografií.
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Hudčice
Běh Olympijského dne
bude v Hudčicích i letos

Loni se v Hudčicích poprvé uskutečnil Běh Olympijského dne
a vydařil se. Proto se i letos bude tento běžecký závod v Hudčicích konat, stejně jako na dalších místech v České republice.
Běh Olympijského dne je pořádán na paměť znovuobnovení
Olympijských her vždy v červnu. Letos to bude ve středu 23.
června. Přihlásit se je možné na adrese www.olympijskybeh.
cz, kde jsou i další informace o závodu – časový rozpis, mapy
tratí, věkové kategorie, výše startovného atd. Nejvýhodnější
startovné na hlavní trať je do konce března, závody pro děti
mají startovné po celou dobu registrace stejné.
V Hudčicích je hlavní trať dlouhá 3,2 km, takže ji zvládnou i
ti, kdo si netroufnou běžet delší vzdálenosti, je na ní ale dlouhé táhlé stoupání mezi prvním a druhým kilometrem. Běžci
nejprve poběží kilometrový okruh obcí po asfaltových cestách,
pak polními a lesními cestami zamíří do lomů nad Hudčicemi
a po závěrečném běhu z kopce se vrátí na místo startu. Trať
je stejná pro muže i ženy, se souhlasem rodičů na ní mohou
startovat i běžci mladší patnácti let. Pro děti jsou připraveny
trasy 200 m pro předškoláky a 720 m pro mladší i starší žáky.
Závod je také dobrým kondičním tréninkem pro ostatní sportovce, fotbalisty a hasiče. Pro vítěze budou připraveny medaile
a věcné ceny.
Je pravda, že se závod koná ve všední den odpoledne. Je
to však v době, kdy jsou nejdelší dny v roce, a účast na něm
nezabere příliš mnoho času. Loni byl závod kvůli epidemii Covid-19 přesunutý z června na září, běžci byli s jeho organizací
v Hudčicích spokojeni a někteří jsou už přihlášeni i na letošní
ročník. Pokud by se i letos nemohl uskutečnit podle plánu,
určitě se uskuteční v náhradním termínu.
Zveme všechny sportovce, zvlášť z mikroregionu Třemšín a
okolních obcí, na 23. června do Hudčic na Běh Olympijského
dne. Podle olympijského hesla přece není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se!
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Volenice

Sběr nebezpečných a objemných
odpadů a železného šrotu

Sběr nebezpečných a objemných odpadů včetně železného
šrotu se uskuteční v Hudčicích v sobotu 20. března 2021 od
9 do 11 hodin na zahradě č. p. 83 (bývalá školka).

Úhrada poplatků za komunální
odpad a za psa pro rok 2021

Poplatky za komunální odpad a za psa lze hradit nejpozději
do 30. 6. 2021:
q.hotově na obecním úřadě v době úředních hodin
(středa od 14.00 do 16.00, pátek od 16.30 do 18.30)
q.nebo bezhotovostně na účet obce Hudčice - číslo účtu:
521726309/0800
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné dané nemovitosti. Výše poplatků za odpad a psa jsou k dispozici na obecních
stránkách.

Vztah Boženy Němcové k Březnici
Na začátku letošního roku sledovali televizní diváci seriál Božena. Názory na zpracování života naší nejvýznamnější spisovatelky se liší. Připomínky se snesly i k hereckému obsazení
Annou Kameníkovou a Aňou Geislerovou. Obě herečky se
zhostily svého úkolu zodpovědně. Obdiv sklidil charismatický
Jan Hájek v roli Josefa Němce.
Diváci z Březnice a okolí netrpělivě očekávali postavy, které
žily ve zdejším městě. V seriálu se objevil pouze Hanuš Jurenka. Do Březnice přesídlil po absolvování medicíny v roce
1856, usadil se na náměstí a stal se okresním lékařem. Oženil
se s Karolinou, rozenou Tylleovou, se kterou měl osm dětí. V
Březnici se stal i starostou. Zemřel 27. ledna 1882 ve věku 50
let. V seriálu ho hrál Adam Joura.

Zima jak se patří, ale bohužel
s komplikacemi v dopravě
Letošní zima je po letech opravdovou zimou se vším, co k ní
patří. Bohužel to znamená i nesjízdné komunikace. U nás v
Hudčicích se konkrétně jednalo o spodní silnici na Slavětín,
která byla v určitých úsecích naprosto neprůjezdná. Na vině
byla odtékající voda z tajícího sněhu z přilehlých polí, která
komunikaci následně proměnila v ledové kluziště tak, že se
nedala překonat ani pěšky. O odstranění velkého množství
ledu z komunikace jsme proto požádali Agrospol Bubovice,
který naší žádosti vyhověl a led z komunikace odstranil, čímž
mu tímto za ochotu děkujeme.

Vševily
76 let
77 let

Jubilanti v březnu
Hana Danielová
Vševily
Josef Šlossar 		
Vševily
Srdečně blahopřejeme!

Vševilský masopust 2021

V loňském roce jsme si mohli užít masopust dvakrát – ve Vševilech a ve Ctěnicích. Zato letos máme utrum. Nechť nám ta
slanina a dobrá nálada vydrží i napřesrok. Ať vám nyní 40 dní
dlouho trvající půst do Velikonoc přinese jen dobré a zdravé
věci… a brzy se „omladíme“ společným smíchem!
Rychtář

Vzpomínka na masopust v roce 2019. Foto: archiv obce
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Sedlice
Informace k připojování
na splaškovou kanalizaci

Milí občané Sedlice a Hoděmyšle, tentokrát bych začal základním vysvětlením: kanalizací je více druhů: jednotná, oddílná splašková a oddílná dešťová. V naší obci je již dlouhá
léta kanalizace dešťová. Správně do ní patří pouze dešťové
vody, a to jen z veřejných prostranství, z cest, apod. Dešťová
voda ze střech domů by měla zůstávat na pozemku, vsakovat se v místě. Pouze pokud to není technicky možné, pak
lze deště zaústit do této dešťové kanalizace. Na tom se mnoho nemění a měnit nebude. Druhým typem je jednotná. V
ní mohou být jak vody dešťové, tak i splaškové. Naše stará
obecní kanalizace tu a tam plní i tuto funkci, ale to je nadále nepřijatelné. Mimochodem, můj původní záměr domácích
čističek měl úskalí právě v tom, že naše stará kanalizace, ve
stavu v jakém je, nemůže být jednotná. A posledním typem
je kanalizace splašková, ta, kterou stavíme. Patří do ní pouze
splaškové vody a to zejména proto, že na trase jsou čerpací
stanice. Čerpáním dešťových vod by se jejich provoz zásadně
prodražil a dešťové vody jsou také komplikací na čistírně. A
teď již konkrétně k aktuální stavbě.
V průběhu března bude probíhat výstavba na přivaděči kanalizace, tedy mezi Hoděmyšlí a Rožmitálem. Následovat budou práce v intravilánu Hoděmyšle a nastane čas vlastního
připojování nemovitostí, které bude probíhat následovně.
Obec investuje do nového kanalizačního řadu a nadto spolufinancuje veřejnou část kanalizačních přípojek. Pro každou
nemovitost bude přivedena přípojka od řadu až na hranici
pozemku, zakončená revizní šachtou DN 400 mm. Tato “veřejná část přípojky” včetně revizní šachty, přípravy projektové dokumentace a podání na stavební úřad bude provedena
na základě příspěvku majitele připojované nemovitosti, který
bude splatný v době realizace přípojky. Částku včas upřesníme po podrobnějším rozboru nákladů za výše popsané.
Soukromou část přípojky, od revizní šachty až k domu vybuduje majitel nemovitosti již na své náklady, přičemž po dohodě lze tuto práci objednat u stavební firmy Šindler DSS
s. r. o. Celá přípojka (veřejná i soukromá část) se poté převede
do vlastnictví odběratele. Provedení přípojky musí být před
zásypem zdokumentováno fotografiemi, na kanalizaci budou
napojeny pouze splaškové vody, do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody! Samotné napojení domu na
novou splaškovou kanalizaci proběhne za účasti obce. Stávající jímky a septiky je nutné obejít nebo přetrubnit, můžete je
využít například pro jímání dešťových vod pro zálivku. Většina nemovitostí je připojena gravitačně (ve spádu), ostatní
případy budou řešeny individuálně. Všechny připojované nemovitosti navštívíme a dohodneme přesné umístění přípojek
a další podrobnosti.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Informace k připojování
na nový vodovod v Hoděmyšli

Současně s připojením kanalizace proběhne napojení na nový
vodovodní řad. V případě, že stávající přípojky jsou vyhovující, dojde pouze k přepojení přípojky na nový řad ve stejném
místě bez dalších zásahů.
Pokud jsou stávající přípojky příliš dlouhé (nad 15-20 m),
jsou společné pro více nemovitostí, vedené přes cizí pozemky,
nebo z nevyhovujícího materiálu, bude nutné přípojky provést
nové (uložené v souběhu s kanalizačními) a případně osadit i
vodoměrné šachty. Tyto případy budou také řešeny individuálně po dohodě s obcí.
Ing. Jiří Čech, starosta obce
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Prosba týkající se ukládání
tříděného odpadu v obci

Prosím a apeluji na všechny občany, aby do kontejnerů na
tříděný odpad dávali pouze to, co do nich patří, tedy tříděný
odpad z domácností. Do kontejnerů nepatří jiné směsné odpady a ani jakékoliv odpady z podnikání, stavební odpady a
podobně. V případě kontejnerů na papír by bylo skvělé, kdybychom kartony a krabice vkládali rozložené, roztrhané, jinak
se kontejner naplní pod dvou krabicích. Děkuji.
Jiří Čech

Výsadba stromů na cestě
mezi Sedlicí a Hoděmyšlí

Podařilo se nám na poslední chvíli vyřídit dotaci na výsadbu
stromů. Zhruba 80 převážně ovocných stromů bude v letošním roce vysázeno na cestě mezi Sedlicí a Hoděmyšlí, na cestě „k Pustému“ a na cestě k hrázi Velkého Hoděmyšlského
rybníka. Děkuji všem za vstřícnost a věřím, že naše ves bude
krásnější a příjemnější nejen na procházky.
Jiří Čech

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 21. 1. 2021
1/1/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program
zasedání dne 21. 1. 2021, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2/1/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje přijetí úvěru a způsob jeho splácení a pověřuje starostu k podepsání
smlouvy o úvěru č. 2021000534 s Československou obchodní
bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČ: 00001350
3/1/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje Dohodu
o ukončení platnosti č. UP/0495635189 smlouvy s Českou
spořitelnou a pověřuje starostu k jejímu podepsání a k podání žádosti o výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí.

Charita Příbram působí v Rožmitále
pod Třemšínem, Hvožďanech a okolí
Kdy a kde nás najdete?
Rožmitál pod Třemšínem
středa 9.00 – 15.00
zdravotnické středisko
Komenského 646
262 42 Rožmitál p. Tř.

Hvožďany
pondělí 13.00 – 16.00
Klubové centrum
Hvožďany 16
262 44 Hvožďany

Kontaktní pracovník:
Květuše Tomanová
(+420) 733 741 086

Kontaktní pracovník:
Mgr. Zuzana Kub
(+ 420) 734 788 638

Řádková inzerce
q Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon,
chromatiku, heligonku i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel. Dále koupím mopeda. Mobil: 728 230
625.
q Nabízím doučování angličtiny a němčiny - začátečníci až pokročilí. V případě zájmu volejte na telefonní číslo
602 960 469.
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hračkářství & reklamní agentura

Dne 30. 3. 2021 oslaví manželé
Milada a Ladislav Melicharovi
výročí diamantové svatby.
Po cestě vzájemné lásky kráčíte
pevně již 60 let, vašemu manželství
se dnes klaní celý, celičký svět!
Gratulují dcery Milada a Iveta s manželi, vnoučata a pravnouček

Potisk hrnků, triček
Výroba reklamy, bannerů, roll upů
Kopírování, tisk, kovové vazby
Fotografie od CEWE
Razítka
Vizitky, letáky
Samolepy a polep na auta, výlohy
Hračky pro malé i nejmenší

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

PROVOZ NEPŘERUŠEN

Třemšínské listy - březen 2021

Prodej dřevních
pelet a briket

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

Výroba Volenice 64, Volenice 262 72

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

www: biomac.cz

Tel: 704 951 792
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podvojné účetnictví
daňová evidence
mzdy
Lucie Šípová,
tel.: 721 982 975

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996

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

6. 3. 2021 - 16.00 hod.
16. 3. 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

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

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

Zdeněk ŽIBŘID

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

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

TOMÁŠ BAJKO
tel.: 723 061 223

MLÝN BOHUTÍN
PŘIPRAVIL OD 30. BŘEZNA 2021

PRODEJ KUŘIC ČERVENÁ
ISABROWN a ČERNÁ MORAVIE

Stáří 10 - 11 týdnů, začnou snášet koncem července.
Všechny kuřice jsou ošetřeny vakcinací proti Markově chorobě,
kokcidióze, pseudomoru a bronchitidě drůbeže.
Dále přijímá objednávky na

ROZKRMENÉ KRŮTY KANADSKÉ
Stáří 7 týdnů - k odběru od 17. 5. 2021.

Objednávky zasílejte SMS ve tvaru - jméno, druh a počet ks, případně volejte
na tel.: 723 760 593, 728 194 451. E-mail: bohutin.mlyn@seznam.cz

Živé ploty, aleje
Lesní a okrasné deviny
Kácení strom, zalesování
Sekání trávy, poradenství
Rudolf Mareš, Voltuš 62
www.silvicult.cz
tel.: 777 318 665
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon: 317 721 287

PŘIJMEME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
svářeč MIG/MAG

zámečník

obsluha CNC laserového centra

svařování lehkých konstrukcí
v přípravcích, požadujeme
flexibilitu, zručnost, spolehlivost,
svářečské zkoušky nutné

požadujeme zručnost a praxi
v oboru zpracování kovů,
vyučení v oboru výhodou

ovládání a obsluha CNC laserového centra,
požadujeme flexibilitu, spolehlivost, znalost
výkresové dokumentace, praxe na obdobné
pozici výhodou, vhodné i pro absolventy,
uchazeče zaškolíme

Nabízíme zázemí rodinné firmy, příjemné pracovní prostředí v moderním provozu,
dobré platové podmínky a firemní benefity: odměna za 100 % docházku až 10 000Kč ročně

Zalánská 95
Rožmitál pod Tř.
+420602182723

pět týdnů dovolené
zvýhodněné firemní stravování, nebo stravenky
placené přesčasy i práce o víkendech

profesní životopis zasílejte na info@kovosykora.com
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Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz

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

nabízí

Prodej ledvického uhlí,
písku a dopravu drtí


váženo na ověřené digitální váze




doprava zdarma

při odběru 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel. 602 182 491 - Jiří Urban
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PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
- Pronájem stavební mechanizace
- Servis stavební mechanizace
- Prodej ND na stavební mechanizaci
- Výroba hydraulických hadic
- Bimotor – renovace otvorů pro uložení
čepů a pouzder přímo na stroji

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

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

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

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

instalace a pronájem koncového zařízení

ořech 1 Ledvice kátrované
ořech 2 Ledvice
kostka Ledvice
německé brikety
brikety uhelné
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 dubnového čísla pro příjem
inzerce bude v pátek 19. března
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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Ve Hvožďanech si děti
užívají nových pomůcek

Děti ve hvožďanské mateřské škole a žáci na základní škole
si užívají nových didaktických a robotických stavebnic, laboratorních sad a badatelských baťůžků. Všechny tyto pomůcky jsou financovány z projektu „MAP II ORP Příbram“ a v
závěru roku nám byly předány zástupcem Místní akční skupiny Podbrdsko. Za všechny pomůcky velmi děkujeme. Na
fotografiích můžete vidět všechny nové pomůcky a spokojené
dětičky.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

POHLEDY NA MĚSTO. Pracovníkům rožmitálských technických služeb se často nabídnou při práci na vysokozdvižné plošině krásné a nevšední pohledy na město,
které určitě stojí za to zaznamenat.
Foto: Petr Beran

Rožmitálští předškoláci
se věnují poznávání tradic

Nový sypač na zimní údržbu

I malí předškoláci v rožmitálské mateřské škole se učí
masopustním tradicím.
Foto: archiv MŠ

V měsíci lednu zakoupila obec Hvožďany
nový sypač pro zimní údržbu obecních
komunikací.
Sypač
pojme necelý kubík
posypového materiálu. Obec udržuje na
svém správním území
21 kilometrů místních
komunikací a dva kilometry chodníků. Tímto se sluší poděkovat všem provozním
zaměstnancům za zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a prostranství.
(mb)
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Hvožďanští darovali
hasičskou techniku

ROŽMITÁLSKÁ LOKÁLKA. S odvozem vytěžené dřevní hmoty z brdských
lesů v těchto dnech často vypomáhá i rožmitálská lokálka. Vedení nákladních vlaků zajišťují nově rekonstruované stroje řady 742.7 společnosti ČD
Cargo. První snímek zachycuje přípravu k odjezdu ložené soupravy z rožmitálského nádraží, druhý pak průjezd vlaku pod vrchem Chlumec mezi Oslím
a Zadním Poříčím. Doufejme, že podobných přeprav bude dále přibývat a
pomohou zajistit místní dráze další léta provozu. K tomu by mělo v letošním
roce přispět opět i několik plánovaných kulturních akcí spjatých s touto
železnicí.
Foto a text: Spolek Rakovnicko - Protivínská dráha

Zastupitelstvo obce Hvožďany na svém
posledním zasedání v roce 2020 schválilo bezúplatný převod hasičské techniky - vozidla AVIA 30 a dopravního automobilu Daihatsu Feroza na Obec Březí.
Darovaná hasičská technika bude využita pro potřeby sousedního SDH Březí. Vozidla předala starostovi obce Březí Tomáši Kodatovi starostka Hvožďan
Markéta Balková spolu s hasiči JPO III
Hvožďany.
(mb)

Děti dostaly díky
projektu nové hračky

Zima přidělává práci vodohospodářům

Zimní měsíce nepřinášejí bohužel jen
sněhové radovánky, ale i starosti. Výrazné rozdíly teplot a množství srážek
s sebou přináší poškození vodovodní
sítě. „Během čtyř týdnů jsme byli nuceni řešit tři rozsáhlé havárie na vodovo-

du Mýta – Roželov – Hvožďany. Děkuji
tímto odběratelům vody za pochopení
a především provoznímu zaměstnanci
Milanu Stoklasovi a firmě Luboš Rom
za rychlé opravy havárií,“ uvedla starostka Hvožďan Markéta Balková. (red)

V rámci projektu Místní akční skupiny
Podbrdsko získaly děti z rožmitálské
mateřské školy nové hračky technického
charakteru.
(mš)

Pracovníci Podbrdského muzea se věnují údržbě exponátů i plánování
V době uzavření se pracovníci Podbrdského muzea věnují pravidelné údržbě
exponátů, kostýmů i budovy či plánování budoucích výstav a akcí. Na snímku můžete vidět kurátora Podbrdského
muzea Mgr. Rudolfa Šimka při inventuře sbírkových předmětů, konkrétně
erbů Václava Kotrbatého, kterých se
v muzeu nachází přes 500. Na dalším
snímku můžete nahlédnout do vnitřního prostoru našeho nejoblíbenějšího
exponátu – modelu chrámu sv. Víta ze
slámy. Věděli jste, že všechna okna zakrývají barevné fólie polepené slaměnými hvězdičkami a kometami?
(pm)

