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Předškoláci plní své
úkoly svědomitě

Předškoláci napříč mikroregionem i celou naší republikou museli kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru
zůstat doma. I oni mají distanční výuku
a plní si své úkoly. Ve Hvožďanech takto
„školkové“ děti vyráběly krásné květníky
na osení a jarní kytičky.
(red)

Odborníci provedli
prořezávku stromů

OČKOVÁNI PROTI COVID-19. Ve zdravotnickém středisku v Rožmitále pod
Třemšínem pokračovalo v březnu očkování seniorů proti nemoci Covid 19. To,
že vedení města dokázalo ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Příbram zajistit
vakcíny pro své seniory a ušetřit jim tak spoustu starostí a dojíždění, zaujalo
i štáb televize Nova, který v Rožmitále 4. března natočil reportáž do své hlavní zpravodajské relace. Na snímku z další vlny očkování, která proběhla 15.
března, je rožmitálský místostarosta JUDr. Josef Kaiser s očkovacím týmem
Oblastní nemocnice Příbram, úřednicemi z Městského úřadu Rožmitál pod
Třemšínem Michaelou Havlenovou a Marcelou Sladkou, které měly na starosti veškerou agendu spojenou s „rožmitálským“ očkováním, a na snímku jsou
také zdravotní sestry Petra Hufová a Jana Pilátová z ordinace doktora Igora
Gurjeva, které očkovací látku pacientům aplikovaly.
Foto: František Žán

Masopust v Centru Rožmitál p. Tř.

V době vegetačního klidu byly v Rožmitále pod Třemšínem prořezány některé
nebezpečné stromy. Na snímku jsou
dvě velké vrby v Oboře pod Podbrdským
muzeem. „Prořez provedla akreditovaná
firma za pomoci lezců i plošiny rožmitálských technických služeb,“ uvedl radní
Aleš Haluska.
(red)

Uzávěrka květnového
čísla bude v úterý
20. dubna

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb pořádá pro
své klienty za normálních okolností různé zábavy a veselice. „Bohužel už rok
jsme nuceni žít v jakémsi provizoriu,
kdy jednu akci za druhou rušíme a naivně se těšíme, že ta příští třeba vyjde.
Nejinak tomu bylo i s letošní masopustní veselicí,“ uvedla Bc. Markéta Michálková z Centra Rožmitál.
Obvyklou zábavu tady z důvodu vládních opatření uspořádat nemohli, a tak
se terapeutky rozhodly, že připomenou
tuto tradici klientům alespoň návštěvou
masek na jednotlivých pokojích. „Bylo
zřejmé, že tento nápad udělal všem klientům radost a část z nich se s maskami
i s chutí vyfotografovala. Můžeme opět
jen doufat, že příští rok se vše již dostane do normálu a snad to zase konečně
vyjde,“ věří Markéta Michálková.
Na své klientky nezapomněli v Centru
Rožmitál ani 8. března na Mezinárodní
den žen. „Všechny ženy v našem Centru,
ať již klientky nebo pracovnice obdržely

milou pozornost v podobě rozkvetlého
petrklíče, krásného posla jara. Radost
udělala kytička všem bez rozdílu, a tak
to má v této těžké době, kterou prožíváme, bezesporu být,“ doplnila pracovnice
Centra.
(red)
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Hvožďanská vzpomínka
na záhadu se zajícem
Je to už neuvěřitelných
šest let, kdy se objevil
před vchodem do obecního úřadu ve Hvožďanech velikonoční zajíc v životní velikosti.
Toto milé velikonoční
překvapení však bohužel nebylo určeno pro
Hvožďanské.
Nějaký
vtipálek si tehdy zajíce
„vypůjčil“ z nedalekých
Hajan. „Krásného zajíce
jsme vrátili, ale neradi,“
vzpomněla hvožďanská
starostka Markéta Balková.
(red)

Rozhlasové Toulky po Brdech

Online taneční soutěž

První taneční online soutěž za sebou mají nejstarší holky z
kroužku Zumby. Konala se 27. 2. formou přímého přenosu
a bylo v ní přihlášeno 120 choreografií. Taktéž online je poté
hodnotila odborná porota, která měla české i slovenské zastoupení. Rožmitálskou školu reprezentovaly žákyně sedmého ročníku - Eliška Fořtová, Markéta Kučerová, Nikola
Kapounová a Helena Knížetová. Se svou choreografií soutěžily ve dvou kategoriích s průměrným věkem 10 - 12 let a
podařilo se jim vybojovat krásné první a páté místo. Ještě
jednou moc gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí
do dalších kol.
Markéta Pečená, vedoucí kroužku

Oprava mostu v Rožmitále

Na začátku března strávili pracovníci rožmitálského Podbrdského muzea několik hodin a několik desítek kilometrů
putováním po Brdech s redaktorkou Českého rozhlasu Plzeň
Kateřinou Dobrovolnou, která na svém pořadu Toulky po Brdech spolupracuje nejen s Podbrdským muzeem, ale také například s kolegy z Muzea středních Brd ve Strašicích. Každé
úterý kolem 11:30 se můžete ve vysílání ČRo Plzeň těšit na
jejich vyprávění o zajímavostech z historie Brd a Podbrdska.
Záznamy starších dílů najdete v archivu pořadu na https://
www.mujrozhlas.cz/toulky-po-brdech.
(pm)

Kácení nebezpečných stromů

V březnu bylo provedeno v několika lokalitách na Hvožďansku kácení poškozených a nebezpečných stromů. Kácení
provedla odborná firma, která se specializuje na rizikové
kácení dřevin a výškové práce.
Markéta Balková

Pracovníci Technických služeb města Rožmitál pod Třemšínem kompletně vyměnili fošny na mostě vedoucím z Havlíčkovy ulice na Příkopy.
Aleš Haluska

Zápis do školky bez dětí a rodičů

Zápis do Mateřské školy Rožmitál p. Tř. na školní rok
2021/2022 se uskuteční od 2. do 16. května. V souvislosti
s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Více informací najdete uvnitř Třemšínských listů.
(red)
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Rožmitál pod Třemšínem
Notářka v Rožmitále
v dubnu neúřaduje
Notářka Mgr. Marie Trčková nebude v
dubnu na Městském úřadu v Rožmitále
pod Třemšínem úřadovat. Telefonní čísla
pro případnou konzultaci jsou 318 620
005 nebo 774 419 790.
(red)

Domácí kompostéry
jsou nadále k odběru
Občané, kteří mají zájem o plastový domácí kompostér, si o něj mohou požádat. Kompostéry jsou i nadále občanům
k dispozici. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města Rožmitál p. Tř. Vzhledem k vládním opatřením z důvodu koronavirové pandemie
je možné vyplněné žádosti vhazovat do
schránky u vchodu do Městského úřadu v Rožmitále p. Tř. nebo zažádat telefonicky na čísle 311 241 023.
(red)

Původní úřední desky
nahradila technika

Vývěsky před rožmitálskou radnicí a v
jejím průjezdu, které dříve sloužily jako
úřední desky, mají novou podobu. Jejich původní funkci nahradila elektronická úřední deska před budovou, a
tak mohly papírové úřední dokumenty
nahradit krásné snímky a informace o
našem městě. Na venkovní elektronické
úřední desce jsou všechny dokumenty
přístupné čtyřiadvacet hodin denně a
obyvatelé města i turisté na ní najdou
i mnoho dalších informací a zajímavostí. Pokud by si s obsluhou elektronické
úřední desky nevěděl někdo rady, jsou
mu v pracovní době k dispozici zaměstnanci radnice nebo Městského kulturního střediska. Rádi pomohou.
(fž)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tento příspěvek píši uprostřed lockdownu, česky omezení pohybu a možností setkávání lidí za účelem zpomalení šíření nákazy komunitním šířením.
Pokud si pustíte rozhlas nebo televizi
či vezmete noviny, prakticky o ničem
jiném se ve zprávách nemluví než o covidu, popřípadě o tom, co kdo dělá nebo
nedělá dobře, protože to je silné politické předvolební téma. My jsme se na
chvíli stali díky televizi Nova „slavnými“.
Předesílám, že my jsme samozřejmě
štáb nezvali, snad se zmínil spokojený
občan našeho města. O to více nás mrzelo, že bohužel reportáž o očkování v
našem městě vyzněla úplně jinak, než
jaká je skutečnost a než jsme v mnoha
dalších větách štábu sdělili, což jsem
musel vysvětlovat mnoha starostům z
celé republiky, kteří následně volali a
chtěli informaci, kde jsme sehnali vakcíny. Krátce zopakuji, vše je ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Příbram a. s.
v souladu s metodikou a náš podíl je v
nápadu, osobním jednání s ředitelem a
pracovníky nemocnice a praktiky v Rožmitále p. Tř. Dále pak ve zorganizování
jednotlivých očkovacích dnů neskutečným množstvím telefonátů a organizací
na místě samém, které řídila tajemnice
města Bc. Marcela Sladká. Podstatná je
pak pro nás spokojenost spoluobčanů,
jejich zdraví a snad i psychická pomoc v
této těžké době.
Při pohledu z okna vidím venku poletovat sníh, v noci ještě klesá teplota poměrně hluboko pod bod mrazu, přesto
si pozorný obyvatel našeho města mohl
všimnout nezpochybnitelného signálu
přicházejícího jara. V pondělí 15. března se na komínu bývalého Agrostroje,
dnes u Normy, objevil párek čápů. Podle
letitého zapisovatele dění okolo čapí rodinky, pana Miloslava Marouška, to ale
nebyl náš párek, asi si na dlouhé cestě
udělali „cizinci“ malé mezipřistání. Náš
čáp ale snad opravdu, zatím sám, dorazil ve středu 17. března, což si můžete
ověřit pomocí webkamery umístěné na

komíně. Věřím, že čapí
instinkt je neomylný a
počátkem dubna, kdy
budete číst tyto řádky,
bude již počasí jarní.
Všichni to po dlouhé
zimě protkané vším
kolem epidemie potřebujeme.
Začátek dubna a předpokládané zlepšení počasí bude též signál k pokračování investičních akcí. První z těch,
o kterých se zmíním, je pokračování
přivaděče vody ze Zalán (přesný název
projektu Zdrojové posílení a rozšíření vodárenské soustavy v Rožmitále p.
Tř.). Akce s finanční náročností přes
20 milionů korun dospěla do své druhé
fáze, a to budování vodovodního řadu
přes Zalány včetně potřebných přípojek.
U dalších dvou akcí nejsme sice investory, ale akce vyžadují naši součinnost
a zasáhnou do života občanů v našem
městě. První je budování kanalizace z
Vranovic a Sedlice, na kterou se bude
připojovat cca 90 nemovitostí v našem
městě a kanalizace bude připojena na
naši čističku odpadních vod. Druhou je
akce Středočeského kraje, kterou bude
dokončení budování krajské komunikace ve směru na Hvožďany. Zde zbývá
napojení v našem městě s rekonstrukcí
mostu nad sokolovnou. Toto se neobejde bez nutnosti objízdných tras a může
to zhruba do srpna ovlivnit život občanů v těchto lokalitách. Všechny tři akce
mohou mít za důsledek vznik problémů,
které pozemní stavby nutně doprovázejí. Z tohoto důvodu prosím občany, kterých se to dotkne, o trpělivost. Odměnou bude opět zlepšení infrastruktury v
našem městě.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát co nejlepší možné prožití velikonočních svátků. Snažte se dodržovat
epidemiologická opatření, na druhé
straně není důvod neužít si hezké počasí, ve které věřím, a další radosti tohoto nejvýznamnějšího křesťanského
svátku.
Mgr. Pavel Bártl

Výdej rybářských povolenek bude
v dubnu v Rožmitále na sádkách

Český rybářský svaz, místní organizace
Rožmitál pod Třemšínem oznamuje svým
členům datum výdeje povolenek k lovu
ryb, a to v pátek 23. dubna od 16 do 19
hodin v areálu sádek v Rožmitále. Prodej
bude probíhat dle platných nařízení vlády v dané době, s rozestupy, rouškami
a respirátory. Pokud bude něco jinak, je

těžké nyní odhadnout. Prosíme o dodržování všech platných opatření. Bude se
jednat o poslední výdej povolenek před
zahájením rybolovu 1. května na místním revíru, který bude zarybněn z jarních výlovů. Bližší informace k cenám
a další podrobnosti najdete na našem
webu.
Milan Pojer
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Letošní přílet čápů
způsobil mnoho vzruchu

Rožmitálský čáp se vrátil po
zimní přestávce na svůj komín. Dal nám ale tentokrát
pěkně zabrat. Domnělý přílet čápů, a to dokonce obou
najednou, v pondělí 15.
března, se totiž nezakládal
na právu bydlet v Rožmitále
a v tomto hnízdě. Byl to zřejmě cizí pár a vyvolal v Rožmitále planý poplach.
Na vysvětlenou: Dne 15. března v 8:30 přiletěli na komín
dva čápi naráz. Radostnou zprávu mi sdělila obsluha benzinové čerpací stanice Medos a za malou chvíli další telefonáty
oznamovaly přílet čápů. Skoro celé dopoledne se čápi zdržovali na hnízdě nebo létali v okolí. Někdy před polednem byli však
na komíně viděni naposled. Od té doby bylo hnízdo prázdné.
Škoda, mnoho lidí se již radovalo, že s příletem čápů přichází
očekávané jaro. Pro zajímavost uvádím, že do Mirošova přilétá
pravidelně čáp již v druhé polovině února. Podle sdělení odborníků jde o čápa, který zimuje ve Španělsku, a proto přilétá
tak brzy. Letos si ale „mirošovský“ samec pospíšil a přilétl již
4. února, kdy byly mrazy -15 až -17° C, a samice za ním dorazila 16. února. My máme prý „afričana“ a protože má delší
trasu, přilétá později.
Náš čáp ale na sebe nenechal po odletu „hostujícího páru“
dlouho čekat. Přiletěl 17. března 2021 a dokonce překvapil
časem příletu, za 23 let pozorování velmi neobvyklým a rekordním. Podle manželů Holubcových z benzinky Medos, kteří toho dne ráno v 5:30 nastupovali do práce, v tu chvíli čáp
už seděl na komíně! Od začátku mého pozorování, tedy od
roku 1998, je to nejčasnější doba příletu. Doposud vládl čas
z roku 2006, kdy přilétl v čase mezi 6:30 a 7:00 a v roce 2017
dorazil v 6:53. Snad čápa zasněžené a mrazivé počasí neodradí, zůstane a začne připravovat pohodlné bydlení pro svoji
družku i potomstvo.
Pokud máte zájem o sledování čápů na hnízdě, otevřete si webové stránky města a klikněte na obrázek čápů na
hnízdě. Budete on-line sledovat přímo události na komíně.
Přejme jim pěkné počasí, pohodu a klid na vyvedení mláďat.
Miloslav Maroušek

Speciální základní škola
Zápis do prvního ročníku Speciální
základní školy v Rožmitále p. Tř.
Zápis do prvního ročníku Speciální základní
školy v Rožmitále pod
Třemšínem se koná
dne 27. dubna 2021 od
14 hodin do 17 hodin.
Pokud by termín nevyhovoval, je možné si
domluvit náhradní termín osobně, na mailové
adrese spcskola@rozmitalptr.cz nebo na telefonu 604 294 433. Pokud by situace
kolem současné karantény přetrvávala, budeme situaci řešit
podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Tyto kontakty je možno použít i v tomto případě a případě potřeby dalších informací nebo pro případné domluvení osobní
konzultace.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

SLOVÍČKO KNĚZE

Matematika a zázraky

Přímka nebo úsečka má nekonečný počet bodů a ten zůstává,
i když přidáme nebo ubereme. Plocha má nekonečný počet
přímek či úseček, prostor podobně nekonečný počet ploch.
Sudých čísel je tak stejně nekonečný počet jako všech čísel
a na kružnici je k prvnímu i k poslednímu bodu stejný nekonečný počet bodů. První příčina tak může být i tou finální.
Součástí harmonie je disharmonie. Existuje celá řada matematických řešení. Možno tak předpokládat, že matematika je
nekonečná množina o větší mohutnosti než přírodní zákony.
Souhlasně se zjišťuje, že naše známé přírodní zákony využívají jen určitou část matematických možností. Matematika
stojí na racionální jistotě. V učebnicích teorie poznáním se
dokonce tato racionální jistota obyčejně nazývá podle filozofie
a nikoliv podle matematiky. Mluvíme totiž o „filozofické jistotě“, myslíme-li na nejvyšší jistotu, která platí jak pro matematiku, tak i pro filosofii. Tak si můžeme srovnat pořadí reálných
mohutností těchto nekonečných množin: filozofická jistota,
matematika, přírodní zákony. Mohli bychom předřadit ještě
Boží moudrost. Z tohoto pohledu tak lépe chápeme půvabnou
židovskou moudrost. Avot, jako vydaná část Talmudu v Mišně
10 – Pět výtvorů, pak s odvoláním na Ex 15,17 uvádí: „Sídlo
ke svému přebývání vytvořil jsi, Bože, svatyni, Pane, tvé ruce
přichystaly.“ Autor vykládá, že svatý Chrám byl Bohu tak drahý, že ho stvořil oběma rukama, zatímco svět byl stvořen pouze jednou rukou, neboť je řečeno (Iz 48,13): „Ano, moje ruka
založila zemi, má pravice nebesa rozvinula“. To dle nich znamená, že svět byl stvořen tak, že se řídí podle zákonů přírody,
ale Chrám tak, že se v něm děly zázraky a věci nadpřirozené.
V chrámu proto nepředpokládali pouze platnost přírodních
zákonů. My (křesťané) však vycházíme z naší vazby na celého
Krista, tj. včetně Církve a tím na celou (Kristem zjevenou) Nejsvětější Trojici. Celý Kristus je Božím chrámem a důsledkem
toho plynou rozsáhlé úvahy o tom, že již nejsme pod zákonem, tím je myšlena nejen Tóra – Starý Zákon, ale i věda.
Zázrakům je tak cesta otevřena. Slavíme Velikonoce, Kristovo
zmrtvýchvstání... Přeji všem pokojné svátky a radostnou víru
v život věčný!
pater Petr

Místní akční skupina Podbrdsko
Místní akční skupina Podbrdsko srdečně zve na

Podbrdský farmářský
a řemeslný trh v Březnici
v sobotu 24. dubna 2021
od 10 do 14 hodin
Co můžete čekat?
Kvalitní potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry,
mléko, mouka, káva a mnoho dalších), dále širokou škálu
řemeslných výtvorů (šperky, hračky, dřevěné dekorace…)!
Vše bude doprovázet příjemná hudba, která naladí
příjemnou atmosféru!
Akce se uskuteční dle aktuální situace a dle vládních
opatření a nařízení k situaci Covid-19.
Děkujeme za pochopení. MAS Podbrdsko, z. s.
Stáhněte si do svého chytrého telefonu
aplikaci „V obraze - vím, co se děje“
z webových stránek www.rozmitalptr.cz
a neunikne vám žádná novinka
z města Rožmitál pod Třemšínem.
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Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem

Duhovo-sluníčkový zpravodaj
Na základě rozhodnutí vlády byla naše mateřská škola od 1.
března uzavřena. Situaci jsme využili na výměnu koberce ve
třídě Žabiček. Ve třídách, na chodbách i na oknech jsme probudili jaro krásnou jarní výzdobou. Probíhá dezinfekce všech
vnitřních prostor. Nadále připravujeme, zvelebujeme a těšíme
se na příchod dětí.
Dle třídního vzdělávacího plánu pravidelně připravujeme
pro předškoláky distanční výuku. Využíváme různá komunikační zařízení, jako jsou webové stránky mateřské školy a
e-maily, které byly zřízeny za tímto účelem a prostřednictvím
kterých mohou rodiče vypracované úkoly zasílat. Každé pondělí si také rodiče mohou ve školce tyto úkoly vyzvedávat a
zároveň vypracované odevzdávat.
Touto cestou děkujeme všem rodičům za aktivní přístup,
spolupráci a kladnou zpětnou vazbu. Víme, že toto období
není pro nikoho jednoduché, avšak věříme, že to společnými
silami zvládneme a těšíme se, až naše školka bude opět plná
dětské radosti a smíchu.
Za kolektiv MŠ Hana Roubalová

Děti z mateřské školy pozorovaly ještě před uzavřením
školky ptáčky vlastnoručně vyrobenými dalekohledy.

Pro ptáčky vyráběly šikovné děti z rožmitálské mateřské
školy z jablíček krmítka.

Těšíme se, až naše mateřská školka opět ožije a děti si
spolu budou zase hrát.
Snímky: archiv MŠ

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Rožmitál pod Třemšínem na školní
rok 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského
zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.
Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné
doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy q5crand
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
msrozmital.tiscali.cz (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: do poštovní schránky zřízené pouze
pro tento účel u prostředního vchodu do MŠ pod
stříškou (vjezd pro zásobování).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Podle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
rozhoduje ředitelka MŠ. Veškeré informace k zápisu do mateřské školy a dokumenty ke stažení najdete od 15. 4. 2021
na webových stránkách školy www.msrozmital.cz. Potřebné
dokumenty si lze též od 15. 4. 2021 vyzvedávat ve schránce
umístěné u prostředního vchodu do MŠ pod stříškou (vjezd
pro zásobování).
Do MŠ Rožmitál pod Třemšínem jsou přijímány děti podle
těchto kritérií:
• podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného
zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným očkováním nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)
• děti, které mají trvalý pobyt na území města nebo v některé
ze spádových obcí
• děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího k nejmladšímu
• děti, které dovrší do 31. 8. stávajícího roku 5 let je přijato
vždy (povinné předškolní vzdělávání)
• dítě, které již má v MŠ sourozence
• pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do
MŠ i dítě mladší 3 let v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., a
to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte (zcela bez plen, schopné
částečné sebeobsluhy)
• v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti,
které nemají trvalý pobyt na území města nebo spádové obce,
a to od nejstaršího po nejmladší
• termín podání žádosti nerozhoduje

JARNÍ A VELIKONOČNÍ motivy se teď prolínají celou rožmitálskou školkou.
Foto: archiv MŠ
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Městská památková zóna v Rožmitále pod Třemšínem
Na 18. duben je stanoven Mezinárodní den památek a historických sídel. O
jeho propagaci se u nás stará Sdružení
historických sídel Čech a Moravy, jehož je Město Rožmitál pod Třemšínem
členem. Že je naše město historicky a
památkově cenné, potvrzuje také fakt,
že jeho centrum je státem chráněnou
městskou památkovou zónou. Co to pro
město znamená? Zeptali jsme se stavebního historika, pedagoga ČVUT v Praze
a rožmitálského občana a zastupitele
Ing. arch. Jana Pešty:
V minulém roce proběhla aktualizace programu regenerace památkové
zóny Rožmitálu. V jakém je naše historické centrum stavu?
Mám-li být upřímný, mezi historickými městy dlouhodobě k favoritům nepatříme, a není to jen díky neslavné kauze
zámku. Sdružení historických měst a
sídel vyhlašuje každoročně soutěž o titul Historické město roku. My jsme až
do předloňska nebyli ani členy Sdružení. Naše asfaltové parkoviště namísto
příjemného náměstí i jednotlivé drobné
prohřešky nás mezi nejkrásnější města
v ČR neposunou. Nemusíme se přitom
odvolávat, že nedosahujeme na možnosti „favoritů“, jakými jsou třeba města
Cheb, Havlíčkův Brod, nebo Nový Jičín.
I malá sídla (mnohá menší než Rožmitál) se mohou o svoje dědictví a veřejný
prostor dobře starat. Kdo chce příklady,
nechť se podívá do blízkého Spáleného
Poříčí, na nově vydlážděné ulice a náměstí ve Mšeně, nebo třeba na náměstí
do Prčic.
Proč vlastně máme v Rožmitále
městskou památkovou zónu? Čím je
zrovna ta rožmitálská zajímavá?
Památkové zóny jsou nástrojem k
ochraně historických jader našich měst
a vesnic. Nestačí totiž chránit jen jednotlivé památky, jako jsou třeba hrady,
zámky, kostely, nebo nejvýznamnější
měšťanské domy. Pro atmosféru města
je důležitá i „běžná“ zástavba. Můžeme si
to představit takto: kdyby se postupem
času všechny nechráněné stavby přestavěly nebo zbořily, zůstane nám těch
pár krásných památek obklopených nesourodým prostředím – novostavbami
podle osobního vkusu majitele, různě
vysokými, s nepěknými detaily, každá
jiná. Málokdo si uvědomuje, jak moc k
horšímu by se naše města změnila.
Rožmitálská městská památková
zóna chrání centrum města a k tomu
bývalé východní předměstí zhruba mezi
ulicemi Jungmannovou a Třebízského
nábřežím. Historické centrum našeho
města je v porovnání s bývalými velkými královskými městy, jakými je třeba
Slaný nebo Písek, opravdu miniaturní.
Naproti tomu má zachovanou malebnou
venkovskou zástavbu právě třeba okolo
ulice Čelakovské-Rajské, kterou třeba
velká historická města nemají.

Co památkové zóny svým městům
přinášejí dobrého?
Historická jádra měst vyhledáváme
všichni: rádi se procházíme úzkými
dlážděnými uličkami, k vlastnímu městu se přitom chováme macešsky. Historické stavební dědictví je – podobně jako
příroda – něčím, co jsme sami nevytvořili, ale zdědili, dostali darem. Mělo by být
povinností nás všech toto dědictví odpovědně spravovat a předat jej (ideálně
ještě v lepším stavu) zase našim dětem.
Odpověď, zda jsou památkové zóny
přínosem, si můžeme dát sami třeba
při porovnání fotografií. Jak vypadala
města v roce 1990 (kdy byly první zóny
vyhlášeny) a dnes. Někde je ten rozdíl
opravdu markantní. Můžeme se podívat
třeba do blízkého Spáleného Poříčí, kde
se obnova dobře daří. A teď si naopak
představte, že polovina z těch domů by
byla olepena polystyrenem s fialovým
či zeleným nátěrem, plastovými okny,
nevkusnými reklamami a přístavbami. A faktem je, že v městech a obcích,
kde žádná zóna není, se to tak opravdu
děje.
Někdy reagují obyvatelé slovy „nechceme tady žádný skanzen“. Opravdu je památková zóna něco jako muzeum, do jehož exponátů nesmí nikdo
zasáhnout, vytvořit něco nového?
Ano, to je častý argument, používaný
zcela účelově, a vychází ze zmatení pojmů. Tzv. „skanzen“ – správně muzeum
v přírodě – je opravdu muzeum, které
prezentuje život v minulosti. Památková
zóna znamená živé město, kde lidé normálně žijí – jen je prostředí chráněno a
regulováno (u objektu, který sám není
památkou, je většinou regulace omezena na exteriér). Pravdou samozřejmě
je, že střet s úřední realitou může být
nepříjemný a může vést i ke konfliktům
mezi představou památkáře a majitele –
investora. Společným zájmem obou by
měl být pěkně a vkusně opravený dům.
Symbolem necitlivého zásahu do
historických budov se stala plastová okna. Představují opravdu takový
problém?
Víte, historická architektura je velmi
jednoduchá. Na starých stavbách najdeme jen pár technologií: dřevo, kámen, vápno, pálená hlína. Nešvarem
moderního stavitelství je, že tento jed-

noduchý a funkční systém „zaplevelíme“
novodobými technologiemi (a nejsou to
jen plastová okna), které nejsou se starými stavbami kompatibilní. Nerozumí
si s nimi – nejen architektonicky, ale ani
technicky. Výsledkem takové „opravy“
původně malebného domu s vápennou
omítkou a dřevěnými tabulkovými okny
je nevzhledná sterilní krabice s novými technickými problémy (třeba plísní)
uvnitř. Nejsem ale dogmatik: na nový
dům nové technologie patří a plastové
okno na domě ze 70. let kdesi v boční
uličce směrem do dvora také nikomu
neublíží. Jak ale esteticky uškodí takové úpravy starému domu – a tím i celé
ulici nebo náměstí – můžeme vidět třeba na srovnání dnešních a historických
fotografií.
Co můžeme všichni pro zachování
městské památkové zóny udělat? A k
čemu nám to bude?
Dnes už málokdo pochybuje o tom, že
je třeba mít úctu k životnímu prostředí. Vysype-li někdo odpad v lese, nebo
pokud bezohledný investor zničí vzácný
biotop, třeba mokřad s chráněnými živočichy, je plným právem odsouzen jak
veřejností, tak často i právně. V oblasti
kulturního dědictví, které také spadá do
sféry našeho životního prostředí, tomu
tak dosud není. Když investor „vyzraje“
na památkáře a svůj dům (a tedy i naše
společné životní prostředí) poničí nebo
zboří, ještě se leckdy pyšní svým „hrdinstvím“.
Profesor Škabrada kdysi moudře
označil pravidla stavění jako „pravidla
slušného chování“. Tak, jako dodržujeme mezilidská pravidla, měli bychom se
odpovědně a slušně chovat i k prostředí,
které nás obklopuje – k přírodě i historickému dědictví.
K čemu nám to bude? Všichni chceme žít plnohodnotný život v krásném
prostředí. Přes výhrady zde zmíněné má
Rožmitál spoustu pozitiv: nádherné přírodní prostředí, okolní krajinu s rybníky, půvabnou „figuru“ města a třeba i to,
že – na rozdíl od mnoha srovnatelných
měst (třeba Dobříše či Březnice) – nemáme ve městě výškové budovy, které by
rušily v dálkových pohledech. Rožmitál
je krásný a dobře se zde žije; i proto bychom o něj měli všichni pečovat.
Děkujeme za rozhovor.
(pm)

Rožmitálské Náměstí na počátku 20. století a dnes.

Foto: archiv PM
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Výročí Vladislava Hřímalého

V březnu jsme si připomněli výročí grafika, malíře a ilustrátora Vladislava Hřímalého. Narodil se
11. března 1895 a zemřel
6. července 1936. Rodák
z Rožmitálu studoval na
pražské Akademii u Maxe
Švabinského. Známé jsou
především jeho grafiky s
krajinářskou a sociální
tématikou i s motivy z divadelního či cirkusového prostředí. Malovaných obrazů nevytvořil mnoho. Ve sbírkách Podbrdského muzea se nachází
řada grafických listů, ale také tato velká olejomalba s motivem rodného města. Od letošního roku zdobí kancelář pana
místostarosty na rožmitálské radnici. I v některých dalších
kancelářích najdete obrazy místních umělců.
(pm)

Procházka nejen pro pamětníky
Muzeum jsou, zjednodušeně řečeno, vzpomínky nás všech. Ať
už na fotografiích, ve spisech nebo v konkrétních předmětech,
to vše muzeum uchovává. Lockdown nás odtrhl od mnoha
věcí, dokonce i od možnosti přístupu do muzea. A tak pojďme
chvíli vzpomínat do našich ulic.
U příležitosti Mezinárodního dne památek a historických
sídel, který je stanoven na 18. duben, jsme pro vás připravili několik zastavení po městě. Nejde vždy o známé budovy
s významnou historickou hodnotou, ale o místa, která jsou
pamětí nás, občanů Rožmitálu. Zveme vás tedy na celkem 20
stanovišť ke krátkému zastavení. Místa poznáte tak, že před
vybranou budovou naleznete její dobovou černobílou fotografii s krátkým doplňujícím textem. Můžete jít procházkou po
jednotlivých místech nebo je potkáte náhodně, když budete
mít zrovna cestu kolem.
A jak najít všechna? Vodítkem může být mapa města s vyznačenými body, kterou naleznete od 18. dubna na našich
webových stránkách www.podbrdskemuzeum.cz. Mapku
bude možné stáhnout do chytrého telefonu, aby vám mohla
dělat průvodce přímo na cestě. Pokud preferujete papírovou
mapu, je možné si ji za dodržení všech hygienických opatření
vyzvednout také od 18. 4. u vchodu do muzea.
Nechme se chvíli vytrhnout z každodenních starostí této
divné doby, zavzpomínejme na dobu Rožmitálu našich babiček a prababiček, dobu také ne vždy lehkou. Třeba nám tato
nepatrná zastavení v čase přinesou radost nebo podivení se
nad tím, co jsme ani nevěděli, nebo to už zapomněli. A hlavně
si připomeňme, že to je náš Rožmitál, vzpomínky nás všech,
naše společné kulturní dědictví. Díky za něj.
(pm)

Velikonoce tvořivě online
i offline přímo u muzea

Jak jistě víte, nejen muzea
zůstávají nadále pro veřejnost uzavřena. Plánovanou
Jarní tvořivou dílnu jsme si
ale s vámi přesto nechtěli nechat ujít! Zapojte své rodiče,
děti, sourozence i kamarády
a zkuste s námi vytvořit Velikonoční strom přímo v centru
Rožmitálu! Na stránkách www.podbrdskemuzeum.cz nebo na
facebooku Podbrdského muzea naleznete ve dnech velikonočních prázdnin od 1. do 5. dubna obrazové návody na výrobu
několika jarně-velikonočních dekorací. Pro výrobu budete potřebovat vedle běžných výtvarných potřeb také březové nebo
vrbové proutí či dřevěná kolečka, které můžete najít na procházce přírodou, anebo, v omezeném množství, v krabici na
nádvoří Podbrdského muzea.
Dekorace můžete podle návodů vytvořit a ozdobit s nimi
svůj domov, nebo je můžete při další procházce přinést na
nádvoří Podbrdského muzea. Zde chceme společně s vámi vytvořit z jedné z našich višní Velikonoční strom. Ozdobíme ho
kraslicemi i Vašimi výrobky. Po celé Velikonoce, od 1. do 5.
dubna, sem můžete přinést své ozdoby či kraslice a zkusit tak
s námi probudit v Romžitále jaro!
Těšíme se na vaše ozdoby! Velikonoční strom si můžete přijít
prohlédnout i dozdobit na nádvoří Podbrdského muzea od 1.
do 5. dubna. Fotky svých výrobků i s Velikonočním stromem
nám pošlete na ks@podbrdskemuzeum.cz, vybrané zveřejníme na webu Podbrdského muzea a v příštím čísle Třemšínských listů!
(pm)

Plánované Květnové oslavy ani
swingová kavárna se neuskuteční
S politováním oznamujeme, že plánované Květnové oslavy
výročí konce druhé světové války ani plánovaná swingová
kavárna se v sobotu 1. května 2021 neuskuteční. Protože
bychom nechtěli společenskou akci nahrazovat zjednodušeným formátem v online prostředí, budeme doufat, že se
realizace dočkáme na jaře v příštím roce. Děkujeme za pochopení.
Podbrdské muzeum a Rožmitál Vespolek z.s.

Karel Daniel Gangloff se dočkal vlastní monografie

Je tomu už více než rok, kdy v rožmitálském Podbrdském muzeu skončila
výstava věnovaná lesmistru Karlu Gangloffovi. Tato výrazná osobnost českého
lesnictví druhé poloviny 19. století spojila část svého života s naším regionem.
Povědomí o jeho práci nejen zde stále
přetrvává.
Gangloff nezanechal svůj odkaz pouze
v lesnictví, ale jeho zaměření mělo přesah i do zeměměřičství a strojírenství.
Ale nebudu nosit dříví do lesa, protože v
úvodu zmíněná výstava nám Gangloffa
přiblížila v rozsahu dosud nevídaném. I
když v minulosti byl jeho život a práce
připomenuta v článcích a esejích něko-

lika autorů – Pinc, Hoyer, Čáka, Malík,
Hrdina – pak rozsah bádání a práce,
kterou odvedli pracovníci Podbrdského
muzea při přípravě výstavy, je obrovský.
Výsledek této práce je pak přetaven do
knihy Karel Gangloff - Lesní Archimédés, jež vyšla na konci roku 2020. V této
publikaci jsou nejen dosud známé, ale
i mnohé nové poznatky o Gangloffově
osobním životě.
Zároveň jsou zde vypsány všechny
jeho vynálezy včetně propočtů a vysvětlení jejich použití. O úsilí a pečlivé práci
věnované výstavě i knize vypovídá i seznam použité literatury, jenž zabírá tři
strany. Výsledkem profesionálního mu-

zejního přístupu je i získání dosud jediné známé dochované šindelky do sbírek
Podbrdského muzea.
Kvalitně odváděná práce se pak projevuje i v zájmu nejen o naše muzeum,
ale i o celý podbrdský region, jehož hranice dobrá pověst Podbrdského muzea
dalece překračuje. Výsledkem podpory
vedení Městského úřadu v Rožmitále
a přístupu zaměstnanců muzea je zatraktivnění našeho města v povědomí
jeho návštěvníků. Nezbývá než si přát,
aby zas mohli do Rožmitálu a Podbrdského muzea co nejdříve zavítat a třeba
si koupit knihu, která rozhodně stojí za
přečtení.
Ing. Josef Hrdina
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Vzpomínky
Dne 19. dubna 2021 uplyne
jeden rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
František Kříž z Roželova.
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm.
Dne 4. dubna 2021 to bude rok, co nás
náhle opustil pan František Vlach z
Bukové u Rožmitálu. Stále vzpomínají
děti s rodinami, partnerka Hana a sestra Vlasta s rodinou.

rrrr

Tichou vzpomínku chceme
Ti dát... Dne 28. dubna
2021 tomu bude dlouhých
pět let, co nás opustil milovaný syn, bratr, strýc, taťka
a dědeček Zdeněk Pata. S
láskou vzpomínají matka, sestra s rodinou, dcery Monika a Jana s rodinami a
vnoučaty.

Tvá hvězdička na nebi nezhasla, jen zmírnila svůj
svit, a Ty, Blaženko, budeš
v ní věčně žít. Dne 8. dubna 2021 uplyne deset let
od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Blažena Citerbartová.
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Manžel,
synové Kája, Vašík, Míša a vnuk Kájík.
Dále rodiče, sestry a bratři s rodinami.

rrrr

rrrr

Dne 4. dubna 2021 by
oslavila své 76. narozeniny
naše drahá maminka, paní
Marcela Halusková - Shrbená, učitelka a ředitelka
rožmitálské mateřské školky. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku. Děkujeme. Kdo v
srdci žije, neumírá. S láskou vzpomínají
synové Aleš a Vladimír.

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. Dne 11. dubna 2021
vzpomeneme první smutné výročí, kdy
nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Bohumil Rom z Leletic . S
láskou stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Syn Vítězslav a dcera Bohumila s rodinou

rrrr

rrrr

Čas plyne jak řeky proud, jen bolest
nad Tvou ztrátou nedá zapomenout.
Dne 28. dubna 2021 uplyne již čtrnáct
smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan František Trčka z Bezděkova. S úctou a láskou stále vzpomínají
dcera Alena s rodinou, manželka Libuše
s rodinou a ostatní příbuzní. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat. Na ni
nám zůstane nejhezčí vzpomínka, ta bytost nejdražší – naše maminka. Dne 22.
dubna 2021 uplyne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní Anna
Hrižáková z Voltuše. S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou děti s rodinami.

rrrr

Utichly kroky i tvůj hlas,
vzpomínky zůstaly v nás.
Kytičku a svíčku na hrob
dáme, s úctou a vděčností
vzpomínáme. Dne 19. dubna 2021 uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustil pan Hubert
Brejcha. S láskou vzpomínají družka
Věra, maminka Helena, sourozenci Helena a Štěpán s rodinami, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

rrrr

Dne 27. března 2021 uplynulo dlouhých dvacet let,
kdy nás navždy opustila
paní Jenka Loskotová z
Rožmitálu pod Třemšínem.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel František a syn
Miloš s rodinou.
rrrr

rrrr

Blahopřání
Dne 15. dubna 2021 oslaví paní
Věra Kellerová,
která v Rožmitále pod Třemšínem prožila své
mládí a v této době žije
v krásném prostředí Centra Rožmitál,
100. narozeniny.
Do další „stovky“ přejeme hlavně zdraví
a veselou mysl. Rodina Kellerova a Punčochářova

Navždy nás opustil
Ing. František Loučka
Dne 20. února
2021 odešel v požehnaném věku
nedožitých
89
let Ing. František
Loučka z Pňovic.
Jeho dlouhá životní pouť jako
by odrážela historii naší země.
Nikdy
nepatřil
k těm, komu by
bylo dění kolem
sebe
lhostejné,
kdo by se staral
jen sám o sebe. Od mládí se angažoval ve veřejném životě, díky studiím na
střední i vysoké škole získal nejen potřebné vzdělání, ale i všeobecný přehled
a také potřebné sebevědomí. Díky tomu
se neváhal postavit do čela SDH Pňovice, kde od roku 1989 působil jako starosta, byl ale také předsedou osadního
výboru v Pňovicích a členem finanční
komise při Městském úřadě v Rožmitále pod Třemšínem. V důchodovém věku
zastával post předsedy ve Svazu postižených civilizačními chorobami. Kdo ho
znal, nezapomene na jeho energickou
chůzi, přesvědčivé jednání i důstojné
vystupování.
Vychoval dvě děti a do poslední chvíle
se upřímně radoval ze svých vnoučat,
na která se vždycky těšil - stejně, jako
uměl mluvit s nejvyššími činiteli různých institucí, rozuměl si dobře i s malými dětmi.
V době, která nás učí znovu si vážit
vlastních kořenů a rodinného zázemí, je
důležité připomínat právě takové osobnosti, jakou František Loučka byl. Jeho
rodina byla vždy na prvním místě, s
manželkou Růženou prožil třiašedesát
let naplněných vzájemnou úctou a láskou. My, kteří jsme mu mohli být do poslední chvíle nablízku, budeme na jeho
odchod vzpomínat sice se smutkem, ale
také s útěchou, že vše bylo tak, jak mělo
správně být: odešel smířený s Bohem,
uprostřed svých blízkých, bez bolesti,
důstojně a doma. Přestože za současných opatření se mohlo pohřbu zúčastnit jen omezené množství lidí, kostel
Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále
byl naplněn všemi, kdo mu chtěli být při
jeho poslední cestě nablízku. Jeho důstojnou cestu životem ukončilo důstojné rozloučení.
Chtělo by se napsat - odešel Zasloužilý hasič, nositel Řádu sv. Floriána. Ale
odešel také člověk, kterého ctila a milovala celá jeho rodina, a který uměl svůj
život na malé vesnici vrchovatě naplnit
i smysluplnou prací pro veřejnost. Kdo
jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Za rodinu a sousedy Pavlína Blahotová

Třemšínské listy - duben 2021

9

Blahopřání
Dne 21. dubna 2021 oslaví své
74. narozeniny
rožmitálský rodák, pan
Jiří Sadílek.
Vše nejlepší k 74. narozeninám,
hlavně zdraví, klid a pohodu.
Nikdo nechce mít vysoký věk,
každoročně o rok víc... To se jen tak
ˇ
některým postěstí,
že mají v tomto
věku ještě dost sil na to, aby
dýchali a tlouklo jim srdce.
Život Ti připravil nejednu zkoušku,
kterou jsi v minulosti ustál.
V současné době procházíš další
zkouškou, tentokrát zdravotní,
kterou ustáváš také velmi dobře.
Rodina i přátelé obdivují Tvoji
houževnatost a sílu se prát
se současným osudem. Přejeme
Ti pro další léta co nejvíce života
ve zdraví, sílu na zdolávání
překážek a dostatek vůle a síly
naučit se znovu chodit.
To Ti přejí manželka Květa, syn
Dalibor, dcery Eva a Tereza
a ostatní příbuzní, známí
a bývalí kolegové.

Knihovna Voltuš

bude mít v dubnu zavřeno.
Knihy bude v případě zájmu
rozvážet a v souladu s opatřeními
je předá zájemcům knihovnice,
paní Růžena Tesková.
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

Hledáme vzpomínky a fotky
z válečných let 1939 - 1945
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.
Kateřina Štěrbová a Tomáš Brettl
(spolek Rožmitál Vespolek)
tel.: 723 677 484,
e-mail: rozmitalvespolek@gmail.com

Provoz kompostárny
v Rožmitále od dubna
pondělí
středa
pátek
sobota

8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–

12:00
12:00
12:00
12:00

13:00
13:00
13:00
13:00

–
–
–
–

18:00
17:00
18:00
16:00

Kompostárna je v ulici Pod Topoly
v Rožmitále pod Třemšínem.

Poděkování
Senioři rádi využili
očkování v Rožmitále

Poděkování voltušské
paní knihovnici

Loňský rok byl podivný v tom, že jsme si
touto dobou všichni začali naplno uvědomovat, že na hrozbách o rychlém šíření nákazy nebezpečným coronavirem
asi něco bude. Opatření střídají opatření, mnozí z občanů se v nich už ani
nevyznají. Jsme o rok starší, ale situace
se nezlepšila, jak jsme všichni doufali.
Virus nevymizel, naopak nabírá na obrátkách a mutuje. Zachránit nás může
jedině proočkování! Přestože jinde to
vázlo, někde ani nezačalo, v Rožmitále se
začaly dít věci. Vlastně díky tady výborně zavedenému systému jsme nemuseli
dělat vůbec nic, nikde se složitě registrovat, jen čekat na obálku s pozvánkou
ve své schránce. Hlavně senioři z města
a přilehlých vesnic uvítali tu možnost,
nejezdit na očkování do Příbrami, ale
využít toho přímo v Rožmitále. Stalo se
tak díky vedení města, vedení Oblastní
nemocnice Příbram a lékařům. Je to veliká pomoc. Vážení čtenáři, chtěla bych
tímto nejen za sebe a svoji rodinu ale
určitě za nás za všechny, zatím seniory, moc poděkovat všem, kteří se na této
věci podíleli.
Za vděčné seniory
M. Pěnkavová, I. Čejková, M. Květoňová

Děkujeme voltušské knihovnici, paní
Růženě Teskové za to, že se po celou
dobu koronavirové epidemie svědomitě
stará o své klienty ve Voltuši a zásobuje
je knihami a časopisy. Není mnoho lidí,
kteří by se takto obětovali ve svém volném čase pro druhé. Přejeme jí hodně
zdraví a sil.
Hana Gundová
a další spokojení čtenáři

Poděkování za skvělou
organizaci očkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
vedení a pracovnicím Městského úřadu
v Rožmitále pod Třemšínem za výborně
zorganizovanou registraci seniorů pro
očkování proti Covid 19. Dojalo nás, jak
pracovnice úřadu navštěvovaly seniory
a jak bylo zorganizováno samotné očkování ve zdravotnickém středisku. Je to
úplně jiný přístup, než jaký nám zprostředkovávají veřejnoprávní média. Děkujeme i za organizaci dopravy seniorů
a za pomoc poskytovanou pracovnicemi
úřadu při vyplňování formulářů. Ještě
jednou děkujeme a na shledanou v lepších časech.
Němcovi

Poděkování za milé blahopřání k osmdesátinám
Děkuji za velice milé a zároveň nečekané blahopřání k mým osmdesátinám,
zveřejněné v Třemšínských listech č. 2.
Velice si toho vážím. Jsem rád, že od r.
2005, od cesty „Z Čech až na konec světa“, jsem v Rožmitálu pod Třemšínem
mohl poznat mnoho nových přátel. Od
té doby využívám mnohá pozvání, abych
se sem mohl znovu vracet. Při svých
cyklistických výletech do Brd nikdy
nevynechám krátkou, nostalgickou zastávku na rožmitálském náměstí. Vždy
se mi tady vybaví vzpomínky na odjezd
a zvláště na návrat na Den s královnou
Johankou.
Já ani můj spolujezdec František Hejtmánek určitě nikdy napomeneme na
neopakovatelnou, nádhernou atmosfé-

ru, která umocnila radost ze šťastného
návratu z naší první, nejdelší, nejzajímavější a nejkrásnější expedice. Využívám příležitosti, abych za nás oba dodatečně poděkoval všem návštěvníkům
slavnosti za srdečné uvítání, školákům
(dnes již dospělým ženám a mužům) za
zpěv s textem paní učitelky Hockové při
odjezdu i příjezdu. Naše velké poděkování patří paní Hance Křepelkové a paní
Marii Kabátníkové, v jejíchž pečlivě připravené režii celá akce vznikla a úspěšně v dalších létech v různých obměnách
pokračovala. Srdečný dík posíláme našemu velkému příznivci, panu starostovi Ing. Josefu Vondráškovi, který nás
nečekaně a předčasně v nedávné době
opustil.
František Šesták

Poděkování za léta za volantem rybářského vozu
Kulaté výročí 20 let za volantem rybářského nákladního automobilu naší rybářské organizace Rožmitál pod Třemšínem (ČRS MO Rožmitál p. Tř.) slaví
rybářský šofér Aleš Haluska. Začínal po
ukončení rybářského učiliště v Třeboni
s vozidlem S 5 T, následně s trambusem
Š 706 a dnes Liaz 300. Za svoji dvacetiletou činnost za rybářským volantem
převezl nespočet ryb. Za jeho práci mu
děkujeme a přejeme ještě hodně kilometrů bez nehod za rybářským volantem.
Rybáři Rožmitál - Jiří Skotnica, sekretář
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Horní Králováci si povšimli očkování v Rožmitále pod Třemšínem
Na webových stránkách přátel ze Šumavy, našich milých Horních Králováků,
jsme našli v březnu článek hejtmana
Josefa Sovy, vztahující se k očkování
proti nemoci Covid 19 v Rožmitále pod
Třemšínem, který rádi alespoň ve zkrácené verzi zveřejňujeme: „Vážení Králováci a přátelé, dnes bych se chtěl s
vámi podělit o něco, co nebývá v našich
televizích obvyklé. Ve čtvrtek 4. března
ve večerních zprávách na TV Nova jsem
s velkým zájmem zhlédl zprávu týkající se Covid 19, a to z Rožmitálu pod
Třemšínem, města, které dobře znám,
a s kterým my, Horní Králováci úzce
spolupracujeme. V televizní zprávě bylo
uvedeno, že se město chopilo péče o rožmitálské občany starší sedmdesáti pěti
let a zajistilo pro ně vakcínu proti Co-

vidu 19. Pokud bylo potřeba, sváželi je
k očkování městským taxíkem. Všichni
byli předem osobně pozváni pracovníky
Městského úřadu v Rožmitále. Očkovací
látky Moderna, Astra Zeneca a Pfizer zabezpečila Oblastní nemocnice Příbram,
akce proběhla ve třech etapách, kde se

podařilo vakcinovat i 70 učitelů. Všichni zainteresovaní ukázali, že když jsou
schopní lidé na správných místech, tak
se dá hodně udělat. Já tedy viděl v televizi Mgr. Pavla Bártla, starostu města
Rožmitál pod Třemšínem, a paní Marcelu Sladkou, ale tato chvályhodná akce
je příkladem pro mnoho ostatních, však
on taky ohlas na tuto aktivitu byl mimořádný. Závěrem bych rád našim přátelům z Rožmitálu sdělil něco po „šumavsku“: „To mušela bejt vochmatina, holt
ste v tom Rožmitále kabrňáci!“ S přáním
všeho dobrého, a hlavně zdraví přeje
Josef Sova, hejtman Horních Králováků
Vysvětlivky:
1. vochmatina – mistrovská práce
2. kabrňáci – ti, kteří dovedou něco
mimořádně dobrého

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Rožmitálské knihovní výdejní okénko v permanenci
Rožmitálská knihovna v březnu pracovala přes výdejní okénko a mnoho čtenářů si k nám i tímto způsobem našlo
cestu. Dostáváme objednávky telefonické, e-mailové, písemné i ústní a vždy se
snažíme čtenářům vyhovět podle jejich
požadavků a našich možností. Stále
připravujeme další a další hromádky
knížek, pro které si čtenáři chodí, bez

přerušení doplňujeme náš knižní fond o
nové knihy a také vypůjčování knih z jiných knihoven funguje bez problémů.
Pokud ještě váháte, zda si tímto způsobem knížky půjčit, přijďte a zjistíte,
že to není žádný problém. Knihy můžete
vrátit a vypůjčit si jiné podle naší běžné
výpůjční doby včetně sobotního dopoledne. Vrácené knihy pro vaši bezpeč-

nost umisťujeme do karantény a teprve
poté umožňujeme půjčení dalším čtenářům.
Všichni se těšíme na okamžik, kdy
opět pro vás budeme moci otevřít dveře
do naší knihovny a infocentra, ale než
se tak stane, otevíráme pro vás alespoň
okénka a doufáme, že si pro svou knížku přijdete i tam.

Nabídka knižních novinek v rožmitálské knihovně
Oddělení pro dospělé
Barreau Nicolas:
Kavárna malých zázraků
Někdy člověk nejprve musí ztratit půdu
pod nohama, aby se dostal do sedmého
nebe. Nelly zbožňuje čtení, věří na znamení a – je nešťastně zamilovaná. Jednoho dne v knize své babičky narazí na záhadnou větu a bez dlouhého rozmýšlení
udělá něco, co by nikdy nepokládala za
možné: vezme všechny své úspory, koupí si červenou kabelku, kvapně opustí
Paříž a vydá se po stopách oné knihy
do Benátek. Na své cestě se dostane až
do srdce města na laguně, které pro ni
připraví nejen setkání se šarmantním
Benátčanem, ale také kouzelnou malou
kavárnu, v níž čekají tajemství a dějí se
zázraky…
Moyesová Jojo:
Schovej mě v dešti
Tři generace žen, jeden příběh… Když
Kate jako mladá utekla z domova, nezanechala za sebou žádné stopy. Toužila začít nový život daleko od rodiny a
především od matky, ke které necítila
takové pouto, jaké by dcera zřejmě cítit

měla. I proto se Kate později zapřísáhla,
že ona sama tu pro svou milovanou
dcerku Sabine vždycky bude… Jenomže
čím je Sabine starší, tím víc ji nejasná
minulost její matky zajímá – a jednoho
dne se prostě rozhodne svou babičku
Joy na irském venkově navštívit. Splněný sen o shledání vnučky a babičky
se však záhy změní v horlivé pátrání po
tajemství minulých let, která doteď zůstávala pohřbena.
Quinn Kate:
Lovkyně
Touha po spravedlnosti sílí a z Lovkyně se stává štvaná zvěř… Ian Graham,
slavný válečný korespondent, se po druhé světové válce rozhodne pátrat po zločincích, kterým se podařilo uprchnout
před spravedlností. Cílem jeho pátrání
je především žena, jíž se říkalo Lovkyně.
Tato chladnokrevná vražedkyně měla na
svědomí životy mnoha polských uprchlíků, včetně dětí. Po čase se Ian setkává
s Ninou Markovovou, poručicí sovětského letectva, které se jako jediné podařilo
přežít střetnutí s obávanou nacistkou.
Ian brzy zjišťuje, že on i Nina mají dobrý
důvod, aby si s Lovkyní vyrovnali účty.

Oddělení pro děti
Krolupperová Daniela:
Vánoční tramvaj
Prvňáček Víťa se těší na Ježíška a na
tatínka, který se vrací domů z daleké ciziny. Večer, než Víťa usne, ještě vyskočí
z postýlky, aby se podíval na konečnou
stanici pod okny. Víťa má totiž rád tramvaje. Když zastaví, pan řidič vystoupí,
jde k blízkému křoví a jakoby s někým
mluví. Druhý den se vše opakuje. Kdo
se skrývá v houští? A co se Víťovi přihodí v čarovném předvánočním čase? Text
s krátkými větami a velkými písmeny
doprovází celostránkové ilustrace.
Hudáčková Barochová Věra:
Terezka a ušáček
Terezka je jedináček, takže když dostane za vysvědčení malého králíčka, je
nadšená. Konečně bude mít doma živého kamaráda. Starat se o zvířátko ale
není jen tak. Bude se muset naučit, co
může jíst, vymýšlet mu zábavu, cvičit ho
a postarat se o něj i ve chvílích, kdy onemocní. Terka je ale šikulka a všechno to
zvládne. Čtěte pozorně, třeba se vám její
vyprávění bude jednou hodit!
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Základní škola J. J. Ryby

Školní akce letos jinak

Karanténa je pro mnoho z nás těžké období, tradiční akce se
nemohou konat, proto jsme udělali v únoru soutěž o nejhezčí
masku. Jako parlament jsme měli připravený školní karneval, ale kvůli koronavirové epidemii jsme akci museli zrušit.
Přes naše očekávání se zapojilo do online soutěže strašně moc
žáků z různých ročníků. Děkujeme 2. A za velikou účast v
naší soutěži. Všechny masky byly moc hezké. Avšak některé
se nám líbily více, proto jsme je ocenili. Nejvíce se nám líbila
maska čarodějnice Johanky Matějkové, která se umístila na
prvním místě. Další krásnou masku měla Natálka Pejsarová indiánka. Poslední odměněnou maskou se stal Fantomas Matěje Ptáčka. Fotky vítězných masek najdete na předposlední,
barevné straně těchto Třemšínských listů. Všem účastníkům
této soutěže, i těm neoceněným, gratulujeme a děkujeme za
účast. Doufáme, že se zapojíte do soutěže Velikonoce. Své fotografie můžete vkládat přímo na online nástěnku do 6. dubna. Odkaz naleznete na webu školy.
Na webu školy také naleznete odkaz na online nástěnku
soutěže Nasaď si roušku, která probíhala do 14. března. Tato
soutěž mnoho žáků nezaujala, a tak měla tři jasné vítěze –
Johanku Matějkovou, Emu a Nelu Stýblovou a Moniku Bímovou.
Žákovský parlament uspořádal v minulých měsících celoškolní anketu na výběr školního maskota. V užším výběru
skončili divočák (ze znaku města), ryba a levhart (škola sponzoruje levharta obláčkového v zoo). Na plné čáře vyhrál anketu právě levhart. Na setkání parlamentních Rybiček právě v
této době hledáme švadlenu, která by kostým maskota ušila,
či firmu, která by nám maskota vyrobila. Víme již, že se bude
jmenovat jako náš levhart ze zoo – Cayen. Na následující měsíce již máme v plánu další akce, nejen soutěžní. Nechte se
však překvapit a sledujte webové stránky školy a záložku Žákovského parlamentu!
Monika Bímonová

Vítězové soutěže Nasaď si roušku Johanka Matějková,
Eva a Nela Stýblovy a Monika Bímová.
Základní škola J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.

Zápis do první třídy

se bude konat distančně
od 12. dubna do 23. dubna 2021.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.zsrozmital.cz odkaz Rodiče.

11

Rožmitál se zapojil
do projektu Na viděnou!
Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu i v Rožmitále pod Třemšínem. Cesta
ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže
zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme vděční.
Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police
nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!” a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v
tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná
skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete,
uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například
Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet
Národního divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech a
obcích, která se připojí k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm
přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny
hudební dárky, které pro vás Police Symphony Orchestra připravil. Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou
vám i u nás v Rožmitále pod Třemšínem sice zaznamenanou,
ale přesto vlastně živou kulturu.
Tak Na viděnou! Více si o projektu můžete přečíst na www.
policesymphonyorchestra.cz/navidenou.
(red)

I ve firmě Kemmler Electronic
se pracuje v respirátorech
Vedení firmy Kemmler Electronic ve Starém Rožmitále nebere současná vládní opatření proti šíření covidu-19 na lehkou
váhu. Jeden z největších zaměstnavatelů na Rožmitálsku dbá
na to, aby pracovníci, v drtivé většině ženy, měli při práci
nasazené respirátory, i když při osmihodinové směně to není
nic příjemného.
Jakmile byl vloni začátkem března v České republice nový
koronavirus potvrzen, zavedli u Kemmlera okamžitě zóny s
rozestupy, posunuli stoly v jídelně a lidé se chránili rouškami.
Firma Kemmler Electronic sídlí ve Freibergu v BádenskuWürttembersku a má pobočky v Číně, Bulharsku a v České
republice. Ta česká ve Starém Rožmitále je z nich dalece největší. Vyrábí kabelové svazky pro automobilový, strojírenský
a zdravotnický průmysl.
Jindřich Jirásek
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Co se děje a bude dít v brdských lesích

Vážení sousedé, jistě jste v mediích, ale
i na cestách po republice zaznamenali
informace o kůrovcové kalamitě, která
v důsledku klimaticky extrémních posledních let nabrala ve střední Evropě
nebývalých rozměrů a postupuje také
českými a moravskými lesy. V Brdech
se nám zatím dařilo její šíření rychlou
asanací lokálních ohnisek eliminovat,
v loňském roce však hlavní vlna postupující českou krajinou dorazila také do
našeho kraje a vše nasvědčuje tomu, že
letos budeme svádět hlavní boj o brdské
lesy s malým škůdcem, který se jmenuje
lýkožrout smrkový.
Jistě jste v poslední době zaznamenali
naši zvýšenou aktivitu, ať již jde o zvýšené těžby v lesích, početnější skládky
dříví nebo projíždějící kamiony. Máme
důvodné obavy, že s příchodem jara se
tyto naše aktivity budou v souvislosti
s aktivací tohoto škůdce nadále stupňovat. Žádáme vás v této souvislosti o
zvýšenou opatrnost při pohybu v lese a
také o respektování činností, které jsme
jako lesníci povinni v zájmu budoucnosti brdských lesů provádět. Věřím v to,
že zdravý silný les je naším společným
zájmem, a proto naše snahy pochopíte.
Po umírajících vytěžených smrkových
porostech, které budeme těžit a asanovat, abychom zabránili šíření škůdce, budou vznikat holiny, které však
budeme stejně jako v jiných lokalitách
bezodkladně zalesňovat novou, druhově mnohem více rozmanitější skladbou
dřevin. Půjde o sazenice dřevin, které
v brdských podmínkách prospívají -

zejména o jedle, buky, duby, javory či
olše. Jsme přesvědčeni, že právě taková
druhová skladba lesa je spolu s přirozenými smrkovými porosty do našich
podmínek nejvhodnější. Na obnovu brdských lesů máme v budoucích měsících
a nejbližších letech nachystány milionové produkční kapacity sazenic. Les je
mimo jiné v naší krajině také klíčovým
rezervoárem vody, čemuž jdou lesníci
taktéž naproti, a to například obnovou
studánek, budováním tůní nebo malých
vodních nádrží. Náš podnik v minulých
letech spustil program na zadržování
vody v krajině s názvem Živá voda VLS.
V jeho rámci již na Brdech byly postaveny první retenční malé nádrže a s dalšími investicemi se počítá. Zvyšování
retenčních schopností krajiny je také
samozřejmě cestou k silnému a zdravému lesním ekosystému v budoucnosti.
Vážení sousedé, snahou VLS je upevňovat vztah veřejnosti k lesu a informo-

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.

vat veřejnost o tom, co se v něm děje,
jaké to má důvody i co je naším cílem.
Jednou z cest, kterou využíváme, je lesní pedagogika, kterou oslovujeme především nejmladší generaci pod heslem
„O lese se učit v lese.“ Učitelé škol i široká veřejnost se mohou prostřednictvím
našich stránek deti.vls.cz obrátit na některého z lesních pedagogů a domluvit
si s ním zábavně naučný program v přírodě či v učebně. Na Brdech se o tyto
edukativní akce nejen pro děti v rámci
Vojenských lesů stará kolegyně Ivana
Kolerusová.
Stále také nabízíme možnost prodeje
zvěřiny ulovené v rámci LS Nepomuk a
prodeje dříví na otop. Kontakt na prodej
dříví a zvěřiny: Ladislav Varvařovský (tel.
+420 739 485 206, lad.varvarovsky@vls.
cz). Děkuji vám za čas, který jste nám
věnovali, pokud jste text dočetli až sem.
S pozdravem
David Novotný,
ředitel divize VLS Hořovice

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
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Čerpadla zahltila košile Národní házená odložena
Ve Starém Rožmitále opět musela být
18. března nasazena pohotovostní parta městských vodařů. Samozřejmě, jak
jinak - zase po pár dnech byla ucpaná
čerpadla v přečerpávací stanici kanalizačního potrubí. Při dobré vůli by se
dalo jistě zjistit, kdože to do záchodu
hází starou košili, vložky či jednorázové
kapesníčky.
Jindřich Jirásek – www.staryrozmital.cz

Národní házenkáři Spartaku Rožmitál měli 10. dubna nastoupit ve sportovním areálu ve Starém Rožmitále k odloženému
utkání podzimní části II. ligy proti Sokolu Modřany. Nebude
tomu tak, přičemž je každému jasné, proč. I kdyby pandemie
koronaviru povolila a vláda amatérské soutěže uvolnila, potřebují hráči určitý čas na trénink. Naposledy si totiž Rožmitálané zahráli 11. října se Žatcem.
Svaz národní házené tedy rozhodl, že zahájení jarní části
všech soutěží odkládá na neurčito. Podle dostupných informací z Národní sportovní agentury se svazu jako nejbližší reálný termín jeví začátek května. Tak uvidíme!
Spartak by měl na jaře odehrát 14 ligových zápasů. Po jen
několika zápasech na podzim je v tabulce se čtyřmi body na
šestém místě.
Jindřich Jirásek – www.staryrozmital.cz

Projekt ministerstva cílí na seniory

Vedení rybářského kroužku
si prohlédlo areál v Hutích
Říká se, že čert nikdy nespí, a tak
za takového čerta plného elánu,
který neustále plánuje, připravuje,
vymýšlí a opravdu se své činnosti
věnuje naplno, i mnohdy na úkor
své rodiny a svého času, je vedoucí
rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem Jaroslava
Nassová. S Jarkou jsme navštívili v
uplynulých týdnech rekreační areál v Hutích pod Třemšínem (bývalá Duha). Samozřejmě nevíme, co nám v příštích měsících
nastane z důvodu epidemie, ale příprava akcí pro rybářskou
mládež, jako jsou závody, tábor, exkurze a mnoho jiného, jsou
v plném proudu. Rekreační areál léta chátral a mnoho našich
občanů se zajímalo a dotazovalo, jak to vlastě vypadá. Proto jsem potěšen, že mohu naše občany a veřejnost informovat o tom, že areál prochází celkovou rekonstrukcí a tábory i
různé akce tady mohou probíhat v plném proudu. Pan majitel byl velice ochotný a vstřícný. Absolvovali jsme prohlídku
celého areálu i s podrobným výkladem a plány do budoucna.
Aleš Haluska

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)

O odstávkách elektřiny se dozvíte
po registraci nebo na webu města
Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že končí s upozorňováním na plánované odstávky elektřiny prostřednictvím výlepů
letáků v obcích.
Odběratelé se nyní však mohou zaregistrovat na webové
stránce www.cezdistribuce.cz/sluzba a mohou dostávat informace o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS. O
plánovaných odstávkách budou registrovaní odběratelé informováni minimálně 15 dnů předem. Služba je zdarma.
V souvislosti s odstávkami elektřiny byl vytvořen na oficiálním webu města Rožmitál pod Třemšínem banner v pravém
sloupci, který informuje o aktuálně plánovaných odstávkách.
Najdete ho v pravém sloupci a po rozkliknutí získáte veškeré
podrobnosti.
(fž)
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Vzpomínání (na) Slávka, rodáka z Voltuše
„Bylo úterý 6. 10. roku 1942. Byl to
příjemný teplý podzimní den, vál mírný větřík. Zkrátka pohoda. Jinak to
však viděla rodina Marešova, protože:
nejstarší dcera Zdeňka, provdaná za
Květoslava Pazderníka rodila své první
dítě. A první vnouče v rodině! Nervozita
veliká, samotný porod se oddaloval. Rodička si důrazně vyprošovala samotu,
všechny přítomné vyháněla. Pravuška,
mladší sestra Zdeňky, byla nastávající
babičkou Marešovou poslána do kuchyně vařit. Švestkové knedlíky. Pravuška
jich údajně „vyrobila“ přes 160. Z nervozity. Kolem půldruhé hodiny odpoledne
se dítě konečně narodilo – byl to kluk,
dostal po tátovi jméno Květoslav.“
Tak popisuje okamžik svého narození
Slávek Pazderník, můj tatínek, v knize
„Vzpomínání“, kterou sepsal, vytiskl a
nechal svázat v jediném originálním výtisku. S láskou k rodnému domu, voltušské vile, krásnému kraji Brd, s nímž
ho pojily nejen romantické vzpomínky
na dětství, ale celoživotní láska. Zde žil,
odsud ho vír životních událostí odvál,
avšak sem se stále vracel. Za příbuznými, přáteli i krajinou.
Po dlouhém trápení a velkých bolestech nás taťka, děda, brácha, strejda,
přítel a kamarád, prostě Slávek, opustil.
Doma v tichu a klidu Vánoc, pro všechny tak neobvykle těžkého roku 2020.
Jeho odchod neměl nic společného s
pandemií. Ta však zhatila možnost nás,
kteří jsme ho měli rádi, se s ním důstojně rozloučit. Vím, že nejsme jediní. Neuměla jsem vybrat jen pár vyvolených,
kteří by mohli přijít osobně se rozloučit.
Proto, až to okolnosti dovolí, se sejdeme
v počtu hojném na oslavu jeho života.
Budeme vzpomínat a radovat se ze všeho, co nám bylo dáno společně prožít.
Já sama se dnes, s laskavým svolením Třemšínských listů, tímto podělím
o drobounké střípečky jeho pestrého života i s vámi.
Slávek byl organizátor, vypravěč, bavič a Dobrý člověk, jak sám rád říkal.
Jeho „Vzpomínání“ je milým povídáním
o Rožmitále a jeho okolí, historii kraje, o předcích i potomcích spřízněných
rodů. Nejvíce je však protkáno veselými
historkami z jeho vlastního života zasazenými do dějinných okolností. Vše
je dokumentováno fotografiemi. Vypráví nejen zábavně, ale i poučně třeba o
výrobě dřevěných pérových kolíčků na
prádlo doma ve Voltuši. O následném
stěhování na Nový Dvůr - rožmitálský
arcibiskupský velkostatek, jehož nájemcem se stal jeho otec v létě roku 1946.
To už byla na světě i tátova sestra, má
teta Dana.
Táta k zemědělství, jemuž se po celý
život věnovali jeho rodiče, nepřilnul.
Přesto se s rodinou, jež působila na několika statcích, usadil na v té době již

státním statku v Černošicích. Nadán
výtvarným talentem vystudoval uměleckou průmyslovku. Jeho postoje a původ mu nedovolily studovat sochařství
na akademii. Měl po studiích působit
jako „sochař“ protéz. Kdepak, to nebylo
nic pro něj, rozšafného mladíka. Odešel
pracovat jako aranžér výloh, také do geologického průzkumu a na dlouhá léta
zakotvil na pozici technického ředitele
Středočeského divadla Jaroslava Průchy Kladno – Mladá Boleslav. Zde se seznámil (a několik let žil) se svou velkou
láskou, herečkou Mílou Myslíkovou. Tu
však opustil pro ještě větší lásku k mé
mamince. Kdekdo mu to může vyčítat,
já ne. Jinak bych nebyla přišla na svět.
Rodina žila v Kosmonosích u Mladé Boleslavi. Ne všechny chvíle byly radostné,
maminka zemřela a táta zůstal sám se
mnou, miminem. Celá rodina mu pomohla. Táta se znovu oženil a přivedl mi
mou druhou maminku.
Budova boleslavského divadla procházela rekonstrukcí a táta dostal novou pracovní nabídku. Stal se okresním,
poté krajským, tajemníkem Československé strany lidové a poslancem České
národní rady. V parlamentu se věnoval
kultuře a sociálním tématům. V divadle
i v „politice“ byl blízko lidem, a tak to
měl nejraději. Rok 1989 mu přinesl možnost podnikat. Obchod bylo jeho druhé
já. Sehnal, zařídil, zorganizoval, koupil
a prodal vše. Dařilo se mu. Ruku v ruce
s „listopadem“ přišla doba náprav křivd
spáchaných na „velkostatkářských“ rodičích a doba restitucí. Tátovým snem
bylo na krásném navráceném pozemku
v katastru Věšína postavit hotel. Velkolepé plány jsou dodnes sešněrovány v
tlustých deskách. Rok práce a příprav
přišel vniveč, protože divoká devadesátá
léta přála nejen poctivým podnikatelům,
ale i nejrůznějším šejdířům a podvodníkům, kteří rodinu o restituční nároky
připravili. Co naplat.
Na pozemcích nedaleko Hutí je dnes
namísto hotelu les. Do něj táta z Boleslavi často jezdil, pečoval o něj a bylo mu
tam krásně. S kamarády zašel na pivo a

Rodná Voltuš Květoslava Pazderníka
na snímku z dob jeho mládí.

Květoslav Pazderník

Foto: archiv

rum na Chlupnu v Rožmitále, příbuzné
oblažoval svými návštěvami. Chodil tu
na houby a vzpomínal, jak celý zdejší
kraj, stejně jako Českou i Slovenskou
republiku a rakouské Alpy projezdil na
kole nebo na běžkách. Byl totiž celý život sportovec, hokejista, plavec, běžec,
nohejbalista, též nadšený vodák, běžkař, turista a hlavně cykloturista. Byl
vlastivědec v nejlepším slova smyslu.
Miloval rozhledy po kraji, pojmenoval
každou horu, vrch i vlnku v blízké krajině i na vzdáleném horizontu. Když byla
„viditelnost“, vyrážel na vyvýšená místa
a rozhlížel se. Třemšínská rozhledna
byla jeho favoritkou. O každém městě
či vesnici věděl, co se zde vyrábělo, kdo
významný a možná i bezvýznamný se
zde narodil, jaká zajímavost se s místem
pojí. Organizoval trasy, pobyty, itineráře
pro velké i malé skupiny zájemců. Často jim sám dělal průvodce. Co nesnesl,
bylo nedodržování naplánovaného. Kdo
nestál nastoupený v „nula nula“ tedy
přesný čas, jako by nebyl. Hříšníkům
večer nad veselým kalíškem vše odpustil. Třeba přátelům při přechodech slovenských hor, kterých se mnohokrát
účastnil.
Svou lásku k Brdům projevil i ve spolupráci se spolkem Brdy – res publica.
Jako oddaný milovník cykloturistiky se
věnoval plánování brdského systému
cyklotras.
Je toho tolik, co by se dalo o mém tatínkovi napsat a povyprávět, že by ne
jedny, ale ani víceré Třemšínské listy
nestačily. Sám, již v důchodu, napsal
nejen své „Vzpomínání“, ale i další nikdy nevydaný román a novelu. Na jeho
stole leží nedokončená kniha o historii
vzniku Voltuše, román, který měl spojit
historická fakta s jeho fantazií. Kdo jste
ho znal, vzpomeňte si se mnou na Slávka Pazderníka, rodáka z Voltuše.
Čest jeho památce
Markéta, dcera
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Jak na výsadbu stromů

Plánujete sázet na vlastním pozemku stromy? Poradíme vám,
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor. Ještě před výsadbou
byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky.
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky,
břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady
moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát,
který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet
do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká:
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné
hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z
toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby
nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit
souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na
webu najdete také informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální
registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do
něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní
mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích. Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a
počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Nadace Partnerství
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku se uskutečňuje podle
Zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů.
Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku
sčítání. Provádí ho Český statistický úřad (ČSÚ), který také
zpracovává ze sčítání získaná data a zveřejňuje výsledky ve
formě statistických informací. Sčítání je povinné pro všechny
obyvatele, včetně cizinců a občanů ČR žijících v zahraničí.
Sčítací formulář je v obou formách, online i listinný.
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021.
Od tohoto okamžiku má každý
možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře.
Ten je zveřejněn na webu scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci Sčítání21.
Elektronický sčítací formulář bude
zpřístupněn do 9. 4. Kdo se nesečte
online do 9. dubna, má zákonnou povinnost od 17. dubna do
11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
V současném Sčítání 2021 statistici maximálně využili existující registry státní správy a zjišťují téměř o polovinu údajů
méně než při minulém sčítání. Ptají se pouze na to, co nebylo možné převzít z informačních systémů státu. Vyplňovat se
například vůbec nebudou formuláře za domy. Statistici také
nebudou zjišťovat majetkové poměry ani se ptát na zdraví.
Vzhledem k epidemické situaci je vhodné, aby lidé v maximální míře využili možnost sečíst se online. Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa a
významně tak omezí riziko přenosu nákazy. Pro případy, kdy
se občan z jakéhokoliv důvodu online sčítání nezúčastní, má
ČSÚ připraven dostatečný počet listinných papírových formulářů. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ
v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných formulářů tak, že dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat od 10. dubna podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na kontaktních místech Sčítání 2021.
(red)

Fotoohlédnutí za očkováním proti nemoci Covid-19 v Rožmitále
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Hromadná otrava divoce žijících zvířat v okolí Sedlice
Koncem února byla v okolí Sedlice zjištěna hromadná otrava divoce žijících
zvířat, především ptáků. Řada z nás o
podobné šílenosti již někdy slyšela či
četla, ale většina to asi za chvíli zapomněla s tím, že se to stalo někde daleko
a u nás by se takový psychopat nenašel.
Pletli jsme se. Našel. A dokonce zatím
všechny ty předešlé trumfnul.
Za podobnými případy většinou stojí,
stejně jako v našem případě, zakázaný a
mimořádně účinný jed karbofuran – původně především insekticid používaný
na plošné hubení hmyzích škůdců v zemědělství. Dnes jeho staré zásoby slouží
v rukou některých vyšinutých jedinců
snad k nejzavrženíhodnějšímu způsobu,
jak se zbavit vyder a jiných „nežádoucích“ predátorů či hlučného psa v sousedství. Prostě zcela anonymně pohodíte do krajiny otrávenou návnadu a co na
tom, že kromě lišky, kuny či sousedovic
Alíka otrávíte řadu dalších tvorů, včetně
toho souseda. Stačí si totiž na otrávené
zvíře či návnadu neopatrně sáhnout.

Orel mořský. Foto: Patricie Petáková

Zdravý rozum
prohrál na celé čáře
Prvním rozměrem takového konání je
mimořádně krutá a neselektivní smrt
řady živočichů, včetně těch, na které
zákon o ochraně přírody a krajiny pamatuje zvláštní ochranou (v daném případě orel mořský, krkavec velký a jestřáb lesní). Dalším aspektem, který se
přímo dotkne i těch, kterým jsou nějaká
káně či straka ukradení, je skutečnost,
že dotyčný jedinec nám ukazuje, že je
mu úplně jedno, že kromě lišek či hlučných krkavců ohrožuje i své sousedy a
známé. Raději nechci ani domýšlet nikoliv nepravděpodobnou situaci, kdy
vám přijde domů umřít otrávená kočka
a vaše malé dítě se s ní bude před smrtí
ještě půl hodiny mazlit.
Pominout samozřejmě nelze ani úplnou nesmyslnost podobného jednání.
Skutečnost, že v Sedlici byli primárním
cílem otravy psi, kočky nebo přímo jejich majitelé, nepovažuji za pravděpodobnou, takže nám jako cíl logicky zbývají ti, kteří dokáží ulovit něco, na co
si dělá nárok i příslušný travič (třeba
mladého zajíce či bažanta). Ale pomůže
si tím, že vyhubí jejich predátory? Žijeme v době krátkých textových zpráv a
řada lidí bohužel v podobném režimu i
přemýšlí – chci, aby tu zbyl nějaký zajíc, musím tlumit ty, kdo je žerou – tedy
třeba krkavce, lišky, káňata apod. Jde
to tak daleko, že jsou mezi námi tací,
kteří jsou přesvědčeni, že by se bez podobného zásahu příroda neobešla a
pasují se do role jakéhosi Pánaboha,
který je povinen zajistit, aby „správně“
fungovala (jinak by v ní nastala úplná
anarchie). A někteří jedinci pak ve svém
svatém poslání neváhají sáhnout i po

Káně lesní.

Foto: David Fischer

kruhu již není snadné cesty ven. Nedělám si iluze, že náš travič se bude snažit
pochopit následující i předchozí řádky
(nejspíše je ani nebude číst), ty nicméně nejsou určeny pouze jemu. Pokud
opustíme zkratkovitý způsob uvažování,
musíme dospět k poznání, že za úbytkem drobné zvěře nestojí přemnožení
predátoři (ti se ani z principu přemnožit nemohou, neb jejich početnost závisí
na početnosti kořisti; učí se to, tuším,
v šesté třídě, a tu jsme museli vychodit
všichni).
Na vině je samozřejmě člověk, který do
přirozeného fungování přírody vstupuje
v mnoha rovinách. Z pohledu třeba těch
zajíců, koroptví apod. je nejzávažnější
hrozbou především to, jak dnes nakládáme s krajinou jako celkem. Jen se při
procházkách rozhlédněte kolem sebe a
vžijte se do role třeba toho malého zajíce, hledajícího úkryt či potravu – díky
různým pokřiveným dotacím z krajiny
nadále mizí remízky, všechny louky se
kosí až na drn a v celé oblasti ve stejnou
dobu, všude se rozlévají hektolitry různé chemie... A to je hlavní důvod, proč
mezi nejohroženější živočichy patří dříve
běžné druhy zemědělské krajiny, motýly počínaje a těmi zajíci a koroptvemi
konče. Vinu na tom nemá liška, káně
nebo krkavec – ti mají pouze tu smůlu,
že jsou při lovu vidět.

Pár hlupáků vrhá špatné
světlo na všechny

Krkavec velký.

Foto: David Fischer

jedu. Jenže tím se dostáváme do začarovaného kruhu – vyhubením predátorů
dosáhneme toho, že se začne úspěšněji
množit veškerá jejich kořist, kterou nejsou primárně zajíčci, ale třeba hraboši.
A vzpomeňme na hraboší apokalypsu
na Moravě v roce 2019, která vyústila
až ve zcela vážně míněné snahy o vyřešení tohoto problému plošnou aplikací
prudkých jedů. Stalo se tak nastěsˇ
tí pouze lokálně, ale i tak se tu stačilo
otrávit množství dalších zvířat – rozházené jedovaté granulky kromě hrabošů
sežrali i třeba místní bažanti, koroptve
či zajíci. Otrávenými škůdci se pak navíc otráví i ten zbytek přirozených predátorů, které sem množství hynoucích
hlodavců naláká a je jasné, že z tohoto

Pokud si přečteme různé novinové
články a další texty, týkající se trávení
predátorů, téměř vždy se v souvislosti s
touto činností ukáže obecně na myslivce
či rybáře. Má to samozřejmě logiku, ale
není to spravedlivé. I když se určitě podobná individua rekrutují i z těchto řad,
jsem zcela přesvědčen, že se vždy jedná pouze o jednotlivce, a že opravdový
myslivec či rybář by takovouto šílenost
nikdy neudělal.
Osobně řadu z nich znám a některé
další jsem stačil poznat i při řešení otravy v Sedlici a vím, že podobné praktiky odsuzují stejně jako já. Bohužel pár
hlupáků pak takto vrhá špatné světlo na
všechny. Proti této skutečnosti se dá ale
bojovat jediným způsobem – od podobných praktik je třeba se veřejně distancovat a je třeba jasně deklarovat společný zájem myslivců, rybářů a ochranářů
na jejich úplném vymýcení.
Na závěr nezbývá než doufat, že v našem případě bude konkrétní viník odhalen, usvědčen a potrestán tak, aby si
nejen on, ale i jemu podobní do budoucna uvědomili, že tohle se prostě nedělá a
nevyplácí.
David Fischer,
zoolog Hornického muzea Příbram, Stráž
ochrany přírody v CHKO Brdy, člen Komise pro životní prostředí v Rožmitále
pod Třemšínem
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Hvožďany
Harmonogram opravy silnice II/191
Rožmitál p. Tř. – Voltuš – Roželov
– hranice Středočeského kraje
Úsek uzavírky

Typ uzavírky

Termín uzavírky

Roželov – Mýta
úplná uzavírka
7. 4. – 30. 7. 2021
(residentům bude umožněn průjezd)
Most Rožmitál p. Tř. úplná uzavírka
7. 4. – 31. 8. 2021
Úplná uzavírka tzn. – silnice, most jsou uzavřeny v plné šíři.
Osobní vozidla v úseku Roželov – Voltuš – Rožmitál pod Třemšínem mohou projíždět. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5
tuny je stanovena Rožmitál pod Třemšínem – silnice I/19 Březnice – II/176 – Hvožďany – Starý Smolivec. Aktualizované
informace o rekonstrukci silnice II/191 budou uveřejněny na
webových stránkách www.hvozdany.cz. Předpokládaný časový harmonogram celé rekonstrukce stavby silnice: 7. 4. 2021
– 31. 8. 2021.
Markéta Balková

Výzva k podání podnětů k řešení
změny územního plánu Hvožďany
Vážení občané, v současné době obec Hvožďany zahajuje
kroky k tvorbě změny č. 2 Územního plánu. Návrh zadání změny územního plánu Hvožďany bude zastupitelstvo
obce schvalovat na svém zasedání dne 7. dubna 2021. V
období od 15. dubna do 15. května 2021 jste vyzváni k
podání podnětů k řešení ve změně č. 2 územního plánu. A
protože právě vy zde žijete a společně tvoříte obec Hvožďany, dovolujeme si vás touto cestou oslovit a požádat vás o
požadavky a podněty, které zpracovatel změny územního
plánu prověří a vyhodnotí.
Tyto, prosím, zasílejte písemně na adresu: Obec Hvožďany, 262 44 Hvožďany čp. 80, nebo můžete formulář pro
podání požadavku vyplnit na obecním úřadu (je nutné přikládat i grafickou přílohu) a to v termínu do 15. května
2021.
Markéta Balková, starostka obce Hvožďany

Různé zprávy z Hvožďanska
• Platná opatření a praktické informace v souvislosti
s pandemií COVID-19 jsou pravidelně aktualizovány na
www.hvozdany.cz.
• Obecní knihovna bude v měsíci dubnu pro veřejnost
uzavřena.
• Provozní doba obecní kompostárny: 1. dubna – 30.
září 2021 v době od 8 do 19 hodin.
• Multifunkční hřiště bude otevřeno od 1. 4. každý den
od 9 do 19 hodin v souladu s platnými vládními opatřeními.
• 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 – popř. i SMS) nebo emailového spojení
(obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz).
• Pohostinství ve Hvožďanech má nového provozovatele
a těší se na své návštěvníky, jakmile to vládní opatření
umožní.

Nechte se informovat o odstávkách
elektřiny e-mailem nebo přes SMS
Je to snadné. Zaregistrujte se na webové stránce www.cezdistribuce.cz/sluzba. Vyplňte EAN kód (18místný číselný kód
najdete na vyúčtování za elektřinu), datum narození zákazníka / IČO a e-mail pro potvrzení nastavení služby. Registrovat
můžete až tři e-maily a jedno telefonní číslo pro SMS.
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen vám, ale i
ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům. O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni zdarma,
minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.
(mb)

Upozornění na odstávku elektřiny

Dne 6. 4. 2021 od 07:30 do 10:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Hvožďany (okres Příbram)
část obce Vacíkov č. p. 27-31, 33, 34, 51, 58
kat. území Vacíkov (kód 775941): parcelní č. 52/1

Dne 6. 4. 2021 od 11:00 do 15:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Hvožďany (okres Příbram)
část obce Vacíkov č. p. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14-25,
32, 35-47, 50, 52, 54, 56, 59-65 č. ev. 1, 3, 4
kat. území Vacíkov (kód 775941): parcelní č. ST.46, 199/3,
229/93, 270/2, 275/19

Sčítání lidu 2021 odstartovalo

Při Sčítání lidu 2021 se lze sečíst zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4., a to na webu www.scitani.
cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst
můžete nejen sebe, ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete
online, musíte od 17. 4 do 11. 5. 2021 vyplnit listinný sčítací
formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní
schránky. Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro
naší oblast jsou uveřejněny na: www.hvozdany.cz/úřední
deska. Sečíst se musíte, pokud máte v České republice trvalý
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit
v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území
pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
(mb)

Velikonoce budou i letos jiné
Vážení obyvatelé Hvožďanska, chtěla bych vám popřát klidné Velikonoce. Všichni víme, že i letos budou jiné. Pravděpodobně opět budou bez koledníků, bez návštěv, bez tradičního
rachtání a bez dalších velikonočních zvyků. V době uzávěrky
Třemšínských listů nevíme, zda tradiční průvody chlapců s
rachtačkami budou moci projít našimi obcemi. Pokud to nebude možné, tak se i letos zvuk rachtaček rozezní z obecního
rozhlasu v časech, kdy místo hlasu zvonů, které na Zelený
čtvrtek odlétají do Říma, budou místním oznamovat čas. Poprvé se rozezní „rozhlasové rachtačky“ ve čtvrtek v 18 hodin.
Na Bílou sobotu se v 10 hodin dopoledne rozezní obecním rozhlasem kolednický popěvek v podání místních chlapců. Klidné Velikonoce vám všem.
Markéta Balková, starostka obce

Jubilanti v dubnu

65 let Milan Dvořák
Pozdyně
80 let Božena Koubová Hvožďany

Srdečně blahopřejeme!
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Milá velikonoční vzpomínka
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ZŠ a MŠ Hvožďany

Akce plánované na duben
• 1. 4.
Velikonoční prázdniny
• 2. a 5. 4. Velký pátek, Velikonoční pondělí
• 6. - 16. 4. Zápis do školy - distanční formou. Podrobné
informace k zápisu a další dokumenty naleznete
na stránkách školy.
• Přijímací řízení na střední školy 2021/2022 - podrobné
informace a důležité odkazy jsou na stránkách školy.
Na obecním úřadu ve Hvožďanech moc rádi vzpomínají na
velikonoční koledu, kdy sem každoročně zavítaly děti ze zdejší
mateřské školy a potěšili všechny básničkami a písničkami.
Letos bohužel opět kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru nepřijdou. Snad se zase dočkáme a vše se vrátí do normálních kolejí.
Markéta Balková, starostka obce

Po Velikonocích začnou stavební
práce na čtyřech projektech
V týdnu po Velikonocích budou zahájeny
stavební práce hned
na čtyřech projektech. Do konce června bude uzavřena
místní komunikace
ve Hvožďanech
v
úseku: Náves – Pošta
– hřbitov a KD – kostel z důvodu opravy
povrchu silnice, rekonstrukce dešťové kanalizace. Zároveň bude stabilizován
svah a opravena opěrná zeď pod kostelem. Tento úsek komunikace bude neprůjezdný a je nutné využít ostatní místní komunikace k dopravě k nemovitostem, do kostela a na
hřbitov.
Dalším projektem je úprava prostranství na hřbitově, včetně rekonstrukce hlavního přístupového chodníku. V rámci
prací bude provedena instalace veřejného osvětlení a částečné opravy vstupu na hřbitov. Z tohoto důvodu budou dočasně
kontejnery a nádoby na hřbitovní odpad umístěny na parkovišti u hřbitova. Práce by měly být hotové do hvožďanské
pouti.
Další proměnou projde prostranství v areálu multifunkčního hřiště, které bude rozšířeno o nový workoutový park, který
ocení nejen sportovci, ale i široká veřejnost. Zároveň zde bude
osazeno několik herních prvků pro nejmenší. Workout by měl
být zprovozněn začátkem června.
Výše uvedené projekty byly finančně podpořeny dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Investičně a technicky nejvíce náročným projektem této
„sezony“ bude vybudování dvou nových vrtů, každý o hloubce
90 metrů na posílení zdrojů pitné vody pro vodovod Roželov Hvožďany. Součástí projektu je i nový přivaděč k úpravě vody
na Mýtech. I na tento projekt získala obec finanční podporu
ve výši téměř 3 000 000 Kč ze SFŽP. Projekt by měl být zkolaudován na podzim.
Vzhledem k tomu, že ještě probíhají současně i další menší
stavební práce, prosíme o důrazné respektování všech prostorů stavenišť, tak aby nedošlo ke zbytečným úrazům a nepříjemnostem. Omlouváme se tímto, za případné komplikace, které se možná objeví v průběhu staveb. Pevně věřím, že
i v této „covidové“ době se nám podaří projekty realizovat v
plánované době.
Markéta Balková, starostka obce

Aktuality, dokumenty, fotogalerii, informace
z jídelny a mnoho dalšího naleznete na webu
www.zsmshvozdany.cz

Zprávy z hvožďanské školky

První slunečný týden
jsme ve školce využili
k práci na zahradě. S
použitím těžké techniky - bagrů a traktorů,
se začalo rýpat, kypřit,
kopat a stavět. Holčičky kreslily plány a
kluci stavěli. Po namáhavé dřině se všichni
posilnili toustíkem ve
formě semaforu. Bohu- Práce dětí z domova. I ti nejmenžel s 1. březnem přišlo ší plní zadané úkoly ze školky.
i uzavření mateřských školek. Se všemi dětmi jsme ale stále
v kontaktu. Školáci přešli na online výuku. Dvakrát v týdnu
se přes aplikaci Microsoft Teams setkáváme. Pozdravíme se
navzájem, sdílíme si společně zážitky, pracujeme na různých
úkolech, tvoříme a vyrábíme. Všichni jsou moc šikovní a obdivujeme předškoláčky za jejich technické znalosti a dovednosti. Zkrátka nepřijdou ani ostatní. Přes školní email rozesíláme
pracovní listy, nápady i tvoření pro menší kamarády. Všichni
se těšíme na společné setkání opět ve školce.
Kolektiv MŠ

Pocta dnešním hrdinům

Současné uzavření škol umožnilo
žákům prohlubování dovedností s
digitální technikou, jakož i její reflexi. To dokazují ukázky prací žáků z
hodin výtvarné výchovy pana učitele
Pekárka, v nichž je kladen důraz na
kritické myšlení, reflexi současných
témat, ale i schopnost formulovat
myšlenky a postoje žáků. Autorkou
krásného zveřejněného obrázku je
sedmačka Julie. Deváťák Vojta je
zase například autorem reflexe fake
news a digitálních technologií.

HVOŽĎANŠTÍ ŠKOLÁCI v době, kdy ještě mohli navštěvovat školu, hrát si a učit se společně.
Foto: archiv ZŠ
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Věšín
Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se sešlo v úterý 9. března 2021
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Návrh cen s firmou Rekreace Brdy s.r.o., Věšín 172, na
nákup a prodej pozemků
2. Vybudování příjezdové zpevněné plochy v šíři 3 m k parcele
p. č. 1195/8, v k.ú. Věšín.
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Smlouvu č. 06751911 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci „Obec Věšín – hydrogeologický průzkumný vrt“ v částce 318 584,- Kč.
5. Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s dodavatelem Západočeské komunální služby a. s., Plzeň.
6. Nákup „Pracovní plošiny včetně zvýšení se vstupem ze strany“.
7. Podání žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování
dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, na pořízení 2 ks přívěsných
vozíků pro JSDH Věšín a JSDH Buková.
8. Firmu ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., Písecká 283, Strakonice, jako zhotovitele VO Buková.
9. Záměr umístění Z-BOXU od firmy Zásilkovna s. r. o. Lihovarnická 1060/12 Libeň, Praha 9. Ing. Pavel Hutr, starosta
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Srdečně blahopřejeme!

Výměna elektrického vedení
V dubnu začne v dolní části Bukové výměna vedení elektrické
energie. V úseku od transformátoru u koupaliště k Dolnímu
bukovskému rybníku bude ze sloupů horní vedení z drátových vodičů sejmuto a bude nahrazeno kabelovým vodičem.
V úseku od Dolejšího bukovského rybníku po dětské hřiště
na návsi bude horní vedení na sloupech zcela zrušeno a bude
nahrazeno kabelovým vedením v zemi. V důsledku těchto prací bude dotčeno i veřejné osvětlení. Obec Věšín proto v celé
trase nahradí svítidla veřejného osvětlení novými LED svítidly.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce
Další informace a aktuality z Věšína najdete
na webových stránkách obce www.vesin.cz

Základní škola a Mateřská škola Věšín
Děti při distanční výuce nezahálely
Měsíc březen byl stejně jako ve všech mateřských školách
poznamenán uzavřením dle vládního nařízení. Děti tak měly
možnost trávit čas doma s rodiči a užít si společně příchod
jara v úzkém rodinném kruhu. Děti z předškolní třídy si pilně
plnily své povinné úkoly během distanční výuky. Nezahálely
ani některé mladší děti z první třídy, které plnily nepovinné
úkoly distanční výuky. Patří jim velká pochvala za jejich píli a
šikovnost.
Kolektiv MŠ

Blíží se zápisy do mateřských škol
Blíží se zápisy do mateřských škol, které vzhledem k závažné
situaci budou stejně jako minulý rok probíhat online. Srdečně zveme zájemce do naší mateřské školy, jejíž hlavní výhodou je menší dětský kolektiv a rodinné prostředí. Výhodou
menšího kolektivu je možnost individuálního přístupu. Děti
se při přechodu z rodinného prostředí cítí lépe v menší sociální skupině, která jim umožňuje se v krátké době vzájemně
poznat a sblížit. Díky malému kolektivu můžeme lépe u dětí
podporovat rozvoj samostatnosti ve všech oblastech. Řídíme
se heslem: Pomohu ti, abys to dokázal sám.
Kolektiv MŠ

PO NÁROČNÉ DISTANČNÍ výuce si musejí školáci najít
prostor na rozptýlení.
Foto: archiv žáků
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Koupě

Bezděkov p. Tř.

Svoz nebezpečného odpadu

Umístění kontejneru na bioodpad
v Bezděkově pod Třemšínem

Pravidelný odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu z
Koupě bude proveden v sobotu 1. května 2021. Odvážet se
budou například televizory, chladničky a mrazáky, zbytky barev a olejů, pneumatiky z osobních vozidel, zářivky a velké
věci, které se nevejdou do klasických popelnic. Prosíme občany, aby odpady přivezli na sběrné místo za KD až po přistavení kontejneru.

Doba jarního úklidu se blíží
Po poměrně dlouhé zimě se asi všichni těšíme na jaro. S ním
sice přijde více práce na zahrádkách a zahradách, někteří z
nás se ale určitě nemohou dočkat. Prosíme všechny občany,
aby nám pomohli i s úklidem na veřejných místech, zejména
kolem svých domovů. Všem, kteří přispějí k tomu, aby naše
obec byla uklizená, moc děkujeme.

Obec Bezděkov pod Třemšínem oznamuje občanům, že od
dubna 2021 bude opět střídavě u hasičské zbrojnice nebo u
bytovky umístěn kontejner na bioodpad.
Do kontejneru na bioodpad patří: listí, tráva, seno, sláma,
plevel, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, uschlé květiny),
zbytky hlíny, dřevěné piliny, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec a
ořechů, popel ze dřeva a dřevěného uhlí, hnůj od drobného
zvířectva apod. Do kontejneru na bioodpad nepatří: zbytky
jídel, kůra z citrusových plodů, kosti, maso, kůže, jedlé oleje,
uhynulá zvířata, znečištěné piliny, výkopová zemina, kameny
a větve. Bioodpad nesmí být ukládán v igelitových sáčcích a
taškách! Větve ze stromů a různé keře bude možné po dohodě se starostou na telefonním čísle 724 184 529 odkládat
na určené místo.
Vilém Trčka, starosta obce

Roušky a respirátory máme
Ukládání tříděného odpadu
pro občany k dispozici na úřadě Žádám občany o důslednější ukládání tříděného odpadu ve
V době uzávěrky tohoto čísla Třemšínských listů stále platí povinnost nosit roušky a respirátory na určených místech
podle vládních nařízení. Asi většina z nás by byla ráda, kdyby
tato opatření již nebyla nutná. Pokud ale nebudou zrušena,
nabízíme našim občanům možnost si roušky nebo respirátory vyzvednout na Obecním úřadu Koupě. Podařilo se nám
z různých míst zdarma získat, případně zakoupit, ochranné
prostředky pro naše občany. Jaroslav Hudeček, starosta obce

Hudčice
Běh Olympijského dne v Hudčicích
Registrace na Běh Olympijského dne na adrese www.olympijskybeh.cz probíhají, na závod v Hudčicích jsou přihlášeni
první dospělí i děti. Hlavní pořadatel a garant celé akce, Český
Olympijský výbor, prodloužil výhodnější startovné pro dospělé do poloviny dubna.
Hlavní trať závodu je 3,2 km dlouhá, dětské závody jsou
na 200 m a 740 m. Podrobnější informace jsou na uvedených webových stránkách. Pro účastníky závodu budou opět
připraveny startovní balíčky, pro vítěze jednotlivých kategorií
pak drobné věcné ceny a medaile. Medaile budou připraveny
i pro děti.
Nabídka sportovních akcí pro veřejnost je letos omezená,
mnohé akce se ruší. Věříme, že se v Hudčicích Běh Olympijského dne 23. června nebo v náhradním termínu uskuteční.

sběrných místech. Jedná se zejména o ukládání papíru do
modrých kontejnerů – objemné krabice je potřeba sešlapat
nebo rozřezat, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce. Nesešlapaná krabice zabere zbytečně moc prostoru a kontejnery jsou za několik dnů po vývozu opět plné. Občas na takto
odložené krabici zůstane i štítek s adresou příjemce. Pokud
nedojde ke zlepšení situace, bude obec nucena buď přidat
další kontejner, nebo zajistit častější vývoz, což se negativně
projeví na ceně sváženého odpadu a tím pádem i na poplatku
za odpad pro občany.
Další komoditou, na kterou bych chtěl upozornit, jsou jedlé
oleje – v nádobě na jejich odkládání se začaly objevovat PET
lahve s motorovým olejem, který tam nepatří. Motorový olej je
možno odevzdat vždy 1x za půl roku při svozu nebezpečného
odpadu.
Vilém Trčka, starosta obce

Nové internetové stránky obce
Bezděkov pod Třemšínem

Na známé internetové adrese www.bezdekovptr.cz naleznete
nové webové stránky obce. Hlavním důvodem ke změně bylo
slabé zabezpečení původních stránek, dále došlo ke zlepšení
přehlednosti a orientace na stránkách a v neposlední řadě
přibyla také mobilní aplikace V obraze pro majitele chytrých
telefonů. Po nainstalování této aplikace a přihlášení se k obci
Bezděkov pod Třemšínem budete informováni o aktuálním
dění v obci na svém zařízení. Pro majitele klasických tlačítkových telefonů, a také z důvodu rychlého předání důležitých
informací všem přihlášeným občanům chystáme službu SMS
brána. O termínu spuštění a možnosti registrace budeme včas
informovat.
Vilém Trčka, starosta obce
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Vranovice

Nabídka respirátorů a roušek

Informace pro občany

Obec Vranovice obdržela od Potravinové banky 50 kusů respirátorů pro sociálně slabé občany (důchodce, občany ve
finanční tísni, vícečetné rodiny apod.). Jsou připraveny k vyzvednutí na Obecním úřadě Vranovice v úředních hodinách.
Dále nám poskytla Charita Příbram roušky. Ty si také můžete
v případě potřeby vyzvednout.

q Začátkem dubna bude přistaven do obce kontejner na bioodpad. Místo zůstává stejné, tedy naproti sokolovně. Větve
můžete do „pálení čarodějnic“ ukládat na místních Škalkách.
Po spálení bude přitaven kontejner na větve. Bližší informace
najdete před přistavením na stránkách obce.
q Na Obecním úřadu ve Vranovicích je od března možné platit platební kartou.
q Pokud nám vládní nařízení dovolí uspořádat „pálení čarodějnic“, budete informováni prostřednictvím stránek obce a
obecní vývěsky.
Blanka Strnadová, starostka obce

V měsíci dubnu 2021 bude obecní knihovna fungovat opět
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 7. a 21. dubna v době od 17 do 18 hodin.

Střípky z vranovické školky

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice

V naší školce si děti kromě vzdělávání užívají spoustu legrace.
Díky dotacím se často vydáváme na výlety. Naposledy jsme se
byli podívat za zvířátky v centru Ochrany fauny ČR v Hrachově nebo ve Sladovně v Písku. Zde si děti zkusily být mravencem a napodobovaly život v mraveništi. V areálu je i Pilařiště,
které je plné prolézaček a labyrintů, což se dětem moc líbilo.
Nechybí ani další různé akce spojené s významnými svátky.
Například na Mikuláše nás každoročně navštěvují čerti, na
karnevalu tančíme v úžasných maskách a ani na Mezinárodní den dětí nezůstane žádná dětská tvář bez úsměvu.
I přes složitou situaci v naší republice související s nemocí
Covid-19, která je pro nás všechny zásahem do našich zaběhlých životů, se snažíme věnovat dětem, jak jen to je možné.
Rozjela se úžasná vlna spolupráce a empatičnosti. Rodiče posílají videa, obrázky i vzkazy pro paní učitelky, jak děti ze třídy
Koťátek plní úkoly i v době uzavření naší školky. S menšími
dětmi jsme v kontaktu také. I ony mohou plnit úkoly z nabídky činností, které jsou pro ně připravené. Děti mají možnost
si vyzkoušet i recepty, které si doma s rodiči uvaří nebo upečou, když se jim stýská po kuchyni naší paní kuchařky.
Víme, že to není „ono“, ale doufáme, že se vše brzy vrátí do
„starých kolejí“ a budeme zase spolu ve školce!

Obecní knihovna Vranovice

Ohledně epidemiologické situace nás vláda loni informovala, že rozhodnou Velikonoce. To se nestalo, tak nás opět
informují, že změnu tentokrát přinesou Velikonoce letošní.
Ani rok nestačil na to, aby se začali řídit radami odborníků, kteří dokážou používat i selský rozum. Místo toho vydali
řadu nesmyslných opatření, jako zákaz zpěvu, zákaz rozjetí
lanovek na horách, nošení respirátorů apod. Věřím tomu, že
je spousta lidí nemocných právě díky těmto opatřením a informační resp. dezinformační mediální masáži. Pak potkáte
řidiče, který je ve voze sám a má nasazený respirátor. Nebo
ukazují v TV děcka s nasazenými rouškami na hokejovém
tréninku! Netvrdím, že není potřeba vyhlašovat opatření proti
šíření virů, ale dělejme to rozumně. V obchodě, v hromadné
dopravě, obecně v uzavřených prostorách, nemám problém
si roušku nasadit. Ale zakázat pořádání venkovních sportovních akcí, jakými je například požární sport, není podle mě
rozumná cesta z pandemie. Nezbývá než čekat, co „účinného“
zase vláda vymyslí, jako třeba zákaz prodeje ozdob k nadcházejícím Velikonocům, ke kterým všem členům sboru i ostatním občanům přeji, abyste je prožili, pokud možno, klidně a
hlavně ve zdraví. Čeká nás řada brigád ohledně údržby cvičiště, zbrojnice a požární nádrže. Začneme také pomalu s tréninkem, protože věřím, že se soutěže v požárním útoku rozběhnou.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Volenice
Úcta k dědictví po předcích

K dědictví po předcích přistupujeme s respektem a úctou,
pokud nám na to stačí prostředky a síly. Obecní úřad Volenice ve spolupráci s Agrospolem, v.o.d. v Bubovicích, zajistily
obnovu křížků v Bubovicích a jejich okolí. Opravu provedla
firma VIVA z Hudčic.
(mch)
Snímek z výletu do Pilařiště v Písku.

Foto: archiv MŠ

ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Vranovice,
okr. Příbram se uskuteční

od 2. do 16. května 2021
Prosíme, sledujte webové stránky naší školy, kde
budou uveřejněny podrobné informace.
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Vševily
Střípky z obce Vševily

• Vážení občané a chalupáři, prosíme vás o spolupráci na
jarním úklidu obce, který i letos bude muset pravděpodobně
proběhnout osobně. Jedná se zejména o úklid zimního posypu před domy nebo úpravu zeleně. Vážíme si vaší pomoci.
• Ani letos si nebudeme moci vychutnat Velikonoce ve společnosti sousedů, tudíž vám všem přejeme mnoho zdraví, pohody a radosti.
Josef Pekárek

Tradiční čarodějnice letos nebudou
Bohužel, z důvodu koronavirových opatření nebudeme pořádat setkání při příležitosti “čarodějnic”, nicméně větve a další
spalitelný bio-odpad můžete do konce dubna vozit na stejné
místo jako v minulých letech, tedy ke hřišti vlevo od cesty. Od
května to již možné nebude, prostor bude využívat dodavatel
stavby kanalizace a vodovodu.
Ing. Jiří Čech, starosta obce
Další informace a aktuality ze Sedlice najdete
na webových stránkách obce www.sedlice-obec.cz

O počasí v únoru

Současná doba nepřeje tradicím - připomeňme si rachtání
ve Vševilech alespoň fotografií z roku 2019.

Sedlice
Pronájem obecních kontejnerů

Obec Sedlice nově nabízí místním občanům možnost pronájmu obecních kontejnerů. Toto vybavení obce již není vázáno
podmínkami dotace a lze ho využít i na další účely. Můžete se
tedy na obec obrátit například pro odvoz odpadu (biologického, stavebního, velkoobjemového apod.) nebo dovoz materiálu za následujících podmínek:
manipulace 250 Kč (přistavení, naložení, vysypání, max. 2 h)
pronájem 500 Kč/ den
cestovné
30 Kč/km
skládkovné: bioodpad zdarma, ostatní odpady
dle poplatku na skládce
Tedy například pokud budete chtít odvézt stavební odpad
na skládku v Chrástu, přičemž nakládat ho budete celý den,
pak vám obec vyúčtuje manipulaci 250 Kč + pronájem 500 Kč
+ cestovné 720 Kč (2x24x30) + skládkovné, celkem tedy 1470
Kč + skládkovné vyúčtované skládkou.
Jiný příklad: budete chtít přistavit kontejner na bioodpad,
který naložíte do dvou hodin, pak vám obec vyúčtuje pouze
250 Kč, cestovné i skládkovné pro bioodpad bude zdarma. V
případě zájmu kontaktujte obecní úřad v úředních hodinách,
nebo přímo Kamila Jeníčka mezi 8. a 17. hodinou.

Sběr textilu a vyřazeného ošacení
V případě zájmu mohou občané Sedlice a Hoděmyšle přinést
textil a vyřazené ošacení na obecní úřad. Obec má dohodu na
pravidelné svážení s Diakonií Broumov.

Poslední zimní měsíc se představil jako měsíc dvou zcela odlišných tváří, a to tváře předjarní až jarní a tváře pravé zimy
s třeskutými mrazy. Jako celek vyšel po zhodnocení teplotně
mírně nadnormální a srážkově mírně podnormální, když průměrná teplota -0,7°C je 1,5°C nad dlouhodobým normálem a
úhrn srážek 30,6 mm představuje 77 % téhož normálu.
Dne 1. 2. bylo ještě po celý den mrazivo s minimální teplotou
-9,1°C, leželo 10 cm sněhu a přes den slabě sněžilo.
Od 2. do 6. 2. bylo naopak teplo, často pršelo, dne 3. 2.
spadlo 8,2 mm vody. Teploty přes den vystoupily 3. 2. až na
8,5°C a v noci jen slabě mrzlo. Dne 3. a 4. 2. sníh rychle tál
i za působení silného větru, takže 4. 2. ráno ležela už jen nesouvislá sněhová pokrývka, načež sníh roztál úplně. V pozdních večerních hodinách dne 6. 2. začal déšť a později mrholení namrzat, čímž se vytvářela ledovka.
Období od 7. do 15. 2. bylo nejchladnější nejen v tomto měsíci, ale za celou zimu 2020/2021! Dne 7. 2. nás ještě trápila
pokračující ledovka, kterou až pozdě večer zakryl sníh. Od 10.
do 15. 2. klesaly teploty v noci pod -10°C a mrazy dosáhly vrcholu 12. 2., kdy jsme naměřili -21,1°C, což je nejnižší teplota
v měsíci i v celé zimě 2020/2021. Nastěstí
napadl sníh, leželo
ˇ
ho až 11 cm. Ještě ve dnech 13. až 15. 2. mrzlo pod hranicí
-15°C (tzv. zimní dny). Průměrná teplota tohoto devítidenního
období vyšla v hodnotě -8,4°C! Užili jsme si tedy opravdové
zdravé zimy.
Od 16. 2. do konce měsíce převažovalo předjarní až jarní
počasí. Silně se oteplilo, ve dnech 18. až 20. 2. přesáhly teploty hranici 10°C a sníh opět úplně roztál. Dne 21. 2. se přechodně ochladilo, přes den bylo jen slabě nad bodem mrazu.
Pak se opět silně oteplilo a bylo opravdu jako na jaře. Proběhla řada krásných slunečných dní a dne 23. 2. bylo 18,7°C, 24.
2. 18,8°C a 25. 2. dokonce neuvěřitelných 19,4°C! Byl to nejteplejší 25. únor od počátku měření teplot v našem městě (od
roku 1912). Vzpomeňme ale na 24. 2. roku 2008, kdy jsme
naměřili rekordních 20,1°C. Vůbec nejvyšší únorovou teplotu
naměřil v roce svého úmrtí pan Ing. František Hofmeister dne
18. 2. 1950, a to výjimečných 21,0°C! Dne 26. 2. večer slabě
pršelo a začalo se ochlazovat a v posledních dvou dnech už
teploty hranice 10°C nedosáhly.
Ochutnali jsme tedy pravou zimu i jaro. Byl to určitě výjimečný měsíc, v němž zároveň vyvrcholila zima a zažili jsme i
rekordní teploty běžné až v pokročilém jaru. Vodní bilance je
i nadále příznivá.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Inzerci v Třemšínských listech můžete
objednávat e-mailem na adrese
tremsin.listy@rozmitalptr.cz nebo
také telefonicky na čísle 723 722 223.

Třemšínské listy - duben 2021

Staré pověsti české ožívají

Co pravila kněžna Libuše ve svých věštbách? Kdo bojoval v
Dívčí válce? A jak vypadaly české země za panování knížete
Václava? Všechno to a mnohem více se dozví účastníci tradičního letního příměstského tábora Škola šermu v Březnici. Letos se děti vydají na dobrodružnou historickou výpravu
českými dějinami raného středověku a poznají, jak se žilo
obyčejnému lidu i mocným panovníkům. Setkají se s dávnými postavami, které známe z pověstí a legend, ale i s těmi, na
které historické knihy již zapomněly. Účastníci Školy šermu
se na pět dní promění v udatné rytíře a v hrdinských bojích
se utkají nejen se svými nepřáteli, ale i s magickými silami.
Příměstský tábor se koná od 16. do 20. srpna 2021 ve městě
Březnice a je primárně určen pro dívky a chlapce od 9 do 13
let. Školu šermu pořádá spolek Rosenthal z. s. Přihlášku a
doplňující informace o táboře najdete zde: www.taborskolasermu.cz.
Rosenthal z. s.

Řádková inzerce
q.Nabízím doučování angličtiny a němčiny - začátečníci až pokročilí. V případě zájmu volejte 602 960 469.
q.Hledám pronájem zahrádky s chatkou v Rožmitále
pod Třemšínem. Za nabídky děkuji. Telefon: 739 281 668.
q.Pivovar Herold Březnice a. s. hledá do svého týmu
údržbáře. Praxe v oboru vítána. Náplní práce je servis a
údržba strojů a výrobních zařízení. Jedná se o práci na
plný úvazek. Plat dohodou. Požadavky: odborné vyučení,
svářečský průkaz. Nabídky zasílejte na info@pivovar-herold.cz, nebo na tel. 724 753 536.
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SEKÁNÍ A ÚDRŽBA
TRAVNATÝCH PLOCH,
ÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ

Tel.: 734 353 641
Pejsar&syn

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996
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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:

MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ
OPERÁTOR/KA VÝROBY
SEŘIZOVAČ - ÚDRŽBÁŘ
TECHNIK PŘÍPRAVY VÝROBY
Nabízíme:

Práci ve stabilní společnosti

Odpovídající finanční ohodnocení

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Příspěvek na penzijní připojištění

Stravenkový paušál

SKADNÍK MANIPULANT
OBSLUHA STŘÍHACÍCH AUTOMATŮ
SEŘIZOVAČ STŘÍHACÍCH AUTOMATŮ






Flexibilní pracovní doba
Možnost zkráceného pracovního úvazku
Sickday, 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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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

11. 4. a 9. 5. 2021 - 16.00 hod.
26. 4., 29. 5. a 26. 6. 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

Živé ploty, aleje
Lesní a okrasné deviny
Kácení strom, zalesování
Sekání trávy, poradenství
Rudolf Mareš, Voltuš 62
www.silvicult.cz
tel.: 777 318 665

www.pivozvratnice.cz

Na vrátnici pivovaru Herold v Březnici u Příbrami si můžete
koupit celý sortiment piva non-stop, a to v lahvích i sudech. Je
možné si také vypůjčit narážecí hlavu nebo celé výčepní zařízení.

Pivovar Herold Březnice a.s.
Zámecký obvod 31
262 72 Březnice u Příbrami

email: obchod@pivovar-herold.cz
telefon: +420 318 682 047

pr nt cup

i

PRODEJ PIVA
24 HODIN DENNĚ

hračkářství & reklamní agentura

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
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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

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

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

Třemšínské listy - duben 2021
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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
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 květnového čísla pro příjem
inzerce bude v úterý 20. dubna
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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Rožmitálští páťáci tvořili sbírku
modelů orgánů lidského těla
V tomto školním roce se výuka na ZŠ víceméně úplně přesunula do virtuálního prostoru. Všichni – rodiče i učitelé - vidíme, nakolik to dětem „prospívá“ a jak je to mění. Nemáme
ale na vybranou, volíme mezi špatným a ještě horším. Pozorujeme, jak je stále těžší děti motivovat k tvůrčím a manuálním úkolům. Proto mi dovolte se podělit o radost z toho,
jaké ručně vyráběné modely orgánů lidského těla se podařilo
vytvořit oběma třídám páťáků v rožmitálské škole v rámci
distanční výuky přírodovědy. Měli použít materiály, které
najdou doma nebo v přírodě a pojetí bylo opravdu různorodé
a často originální! Vytvořili jsme si tak virtuální encyklopedii
lidského těla. Děkuji tímto dětem a rodičům za úsilí a čas
věnované tomuto úkolu a omlouvám se těm, jejichž výtvor se
sem nevešel.
Veronika Lukášová

Školáci soutěžili se svými maskami

Johanka Matějková jako
čarodějnice na 1. místě.

Natálka Pejsarová jako indiánka na 2. místě.

Žákovský parlament z rožmitálské základní školy chystal
karneval, který ale musel být
kvůli koronavirové epidemii
zrušen. A tak vznikla online
soutěž, do které se zapojila se
svými maskami spousta žáků
z různých ročníků. „Všechny
masky byly moc hezké. Avšak
některé se nám líbily více,
proto jsme je ocenili. Nejvíce
se nám líbila maska čarodějnice Johanky Matějkové,
která se umístila na prvním
místě. Další krásnou masku Matěj Ptáček jako Fantoměla Natálka Pejsarová - in- mas na 3. místě.
diánka. Poslední odměněnou
maskou se stal Fantomas Matěje Ptáčka. Všem účastníkům
této soutěže, i těm neoceněným, gratulujeme a děkujeme za
účast,“ uvedli zástupci žákovského parlamentu ze Základní
školy Jakuba Jana Ryby.
(zš)

Rožmitálští rybáři zarybňují
Rybáři Rožmitál hojně zarybňují pro své
členy, kterých tato
organizace čítá na tři
stovky plus padesát
dětí. Vysazování ryb
probíhá koncem března a v průběhu dubna
do sportovního rybářského revíru v Rožmitále pod Třemšínem.
Převážně se zarybňuje kaprem vyprodukovaným z chovných
rybníků rožmitálské
místní organizace. V dubnu je na rožmitálském sportovním rybářském revíru hájení, tedy zákaz rybolovu, a to
právě z důvodu vysazování ryb. Rybářská sezona začne
ve svátek 1. května. „Upozorňujeme všechny naše členy,
že na našem rožmitálském revíru platí K 60, to znamená,
že ulovený kapr 60 cm včetně a výše musí být neprodleně
s největší šetrností puštěn zpět do revíru! Prosíme o dodržování rybářského řádu a udržování pořádku na lovných
místech našeho revíru. Přejeme krásné rybářské vyžití a
bohaté úlovky. Veškeré důležité informace naleznete na
našich stránkách www.rybarirozmital.cz,“ informoval rybář Aleš Haluska.
(red)
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Při uzavírce opraví
v Roželově čekárnu

KOTELSKÝ RYBNÍK. Rožmitálští rybáři staví nové výpustní zařízení a kádiště na rybníku Kotelský v Hutích pod Třemšínem. Se stavbou začali v pátek
27. února a předpokládané ukončení stavby a následné napuštění rybníka
proběhne přibližně do dvou měsíců. Akce je zhruba za půl milionu korun a
u rybníku vznikne nové výpustní zařízení s potrubím, požerákem a nové
kádiště. „Na stavbě se podílí místní rybářská organizace, město Rožmitál
pod Třemšínem - Technické služby a také Rybářství Lnáře. Je to jedna z největších finančně náročných akcí, kterou rožmitálští rybáři v poslední době
dělají. Všem, kteří se na stavbě podílí, patří velké poděkování,“ uvedl za rožmitálské rybáře Aleš Haluska.
Foto: archiv rybářů

Během uzavírky silnice II/191 v Roželově bude upraveno i prostranství u autobusové čekárny, dále bude doplněno
nové veřejné osvětlení mezi Roželovem
a Mýty. Zároveň bude provedena revize
vodohospodářské infrastruktury a její
případné opravy.
(mb)

Čekání na příchod
jara trávily děti doma

Rožmitál má elektronickou úřední desku

Pracovníci společnosti Obec 24 nainstalovali v pondělí 22. února před rožmitálskou radnici elektronickou úřední desku. Moderní zařízení plně nahradilo dosavadní vývěsky. Všechny dokumenty jsou navíc přístupné občanům
čtyřiadvacet hodin denně, jak ukládá zákon. Kromě úřední desky zde najdou
lidé kalendář kulturních akcí, informace o městě, jednotlivá čísla mikroregionálního měsíčníku Třemšínské listy, a především pro turisty je zde záložka
nazvaná turistické cíle s přehlednou mapou.
Foto: František Žán

Březen byl ve věšínské školce, stejně
jako ve všech dalších mateřských školách, poznamenán uzavřením dle vládního nařízení. Děti tak měly možnost
trávit čas doma s rodiči a užít si společně příchod jara v úzkém rodinném
kruhu. Přitom si plnily své úkoly během distanční výuky. Další informace
z věšínské školky najdete uvnitř. (red)

U Sedlice někdo otrávil šestnáct zvířat, mezi nimi i orla mořského
Rožmitálští policisté přijali 19. února
oznámení o nálezu uhynulého vzácného orla mořského nedaleko Sedlice na
Rožmitálsku. Zvíře vykazovalo známky
otravy. „V ohledání místa pokračovali policisté i následující den ve spolupráci s pracovníky CHKO a psovodem
České společnosti ornitologické. Na
kraji Chráněné krajinné oblasti Brdy a
na přilehlých loukách v katastru obce

Sedlice, na území o rozloze asi jednoho kilometru čtverečního, bylo nalezeno dalších 15 mrtvých zvířat, šlo o krkavce, jestřáby, káně, straku a lišku,“
uvedla příbramská policejní mluvčí
Monika Schindlová. Pachateli tohoto
hrůzného činu hrozí až pět let odnětí
svobody. Více informací najdete uvnitř
Třemšínských listů. Snímek otráveného orla poskytla Ochrana fauny ČR. (r)

