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Předškoláci se vrátili
do školek jako první

Předškoláci byli prvními, kdo se mohl
vrátit do mateřských škol, které byly
od 1. března uzavřeny stejně jako další
školská zařízení kvůli špatné epidemické situaci a šíření nových mutací koronaviru. Ten slavný den pro ně nastal 12.
dubna. Děti se na návrat do školek v celém mikroregionu moc těšily, stejně jako
jejich paní učitelky, ale i rodiče. Snímek
je z rožmitálské školky, kde děti první
den dostaly pochvalný list za práci při distanční výuce.
(fž)

Hvožďanský hřbitov
byl dějištěm požáru

V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM je v souvislosti s opravou silnice II/191 Rožmitál p. Tř. – Voltuš – Roželov – hranice Středočeského kraje uzavřen most v
Tyršově ulici. Doprava je vedena po objízdné trase. Práce na tomto úseku mají
trvat do konce srpna.
Foto: František Žán

Procházka městem nejen pro pamětníky

Procházka městem nejen pro pamětníky připomněla ve druhé polovině
dubna Rožmitál jako historické sídlo
plné vzpomínek nejen na významné
události našich dějin, ale i na obyčejné
lidi a jejich příběhy. Kdokoli mohl projít všech dvacet zastavení podle mapy
či s pracovními listy, které byly k dispozici v Podbrdském muzeu. Snímek
od Aleše Halusky je z instalace jedné z
cedulek.
(pm)

Hvožďany mají novou kulturní památku

V neděli 11. dubna ráno byl nahlášen
pozorným občanem požár kontejneru se
zeleným odpadem na hřbitově ve Hvožďanech. Požár byl díky rychlému zásahu
uhašen, než došlo k jeho rozšíření. Na
místě zásahu byly dvě jednotky hasičů a
Policie ČR.
(mb)

Uzávěrka červnového
čísla bude ve čtvrtek
20. května

Koncem února 2021 nabylo právní moci
rozhodnutí Ministerstva kultury na vyhlášení hvožďanského Zíbova mlýna čp.
5 za kulturní památku. V rozhodnutí je
uvedeno, že Zíbův mlýn má vysokou památkovou hodnotu dokonce i v celorepublikovém měřítku. Naprosto zásadní
je však dochování mlýnské technologie.

Podstatné je také architektonické dochování stavby a veškerých jejích historických konstrukcí. „Objekt mlýna
zakoupila obec v roce 2017. V současné
době probíhá příprava žádostí o dotace
na první etapu oprav této kulturní památky,“ informovala starostka Hvožďan
Markéta Balková.
(red)
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Školáci ze speciální školy se vrátili
k prezenční výuce mezi prvními

Od začátku března přešli na distanční výuku bohužel i žáci
Speciální školy v Rožmitále p. Tř. Při rozvolnění však začala v
naší škole prezenční výuka za podmínky dodržování přísných
hygienických a organizačních opatření a pravidelného testování mezi prvními.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Stavba obecní kanalizace v Sedlici

Žáci připomněli památku J. J. Ryby

V týdnu, kdy jsme si připomínali 206. výročí úmrtí
Jakuba Jana Ryby, ozdobily jeho hrob svíčky se
jmény žáků Základní umělecké školy Jakuba Jana
Ryby, kteří se zúčastnili
Velikonoční procházky po
Rybových stopách. Žáci
varhanního oddělení Základní umělecké školy J.
J. Ryby uctili Rybovu památku video koncertem,
který můžete zhlédnout na
YouTube. Více uvnitř.

On-line výuka předškoláků

Hvožďanští předškoláci berou svoje povinnosti vážně a
zodpovědně se připravovali na zářijový nástup do školních lavic i v době lockdownu pomocí on-line výuky. Na
snímku jsou paní učitelka Marie Levá a paní učitelka Pavla Sloupová při komunikaci s dětmi.
Foto: archiv MŠ

Testování dětí ve věšínské škole

Obec Sedlice se s námi podělila o snímky ze stavby obecní
kanalizace. „V první fázi probíhá výstavba přivaděče mezi Hoděmyšlí a Rožmitálem. Podél silnice I/18 se pokládá tlaková kanalizace pomocí výkopů i podvrtů, u benzínové pumpy
je instalována přečerpávací stanice, zaústění do rožmitálské
sítě je za mostem u ´staré Normy´. Práce v této části stavby
budou pokračovat v Nádražní ulici u stavebnin,“ informoval
starosta Sedlice Ing. Jiří Čech.
(red)

Od 12. dubna 2021 je všem
školám uložena povinnost testovat děti a žáky dvakrát týdně
neinvazivními Ag testy, nebo v
případě RT-PCR testů jedenkrát
týdně. Věšínská škola využívá
oficiálně distribuované antigenní testy. Testovacími dny jsou
pondělí a čtvrtek při příchodu
do základní školy a děti zvládají
testování na jedničku. (zš, red)

Třemšínské listy - květen 2021

3

Rožmitál pod Třemšínem
Schůzku s notářkou
lze dohodnout předem
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 5. a 19. května
vždy od 13 hodin v závislosti na aktuálních opatřeních proti šíření koronaviru.
Na schůzce je možné se předem domluvit telefonicky na čísle 318 620 005 nebo
774 419 790.
(red)
Taneční škola Dohnal Dancing
Příbram přijímá přihlášky na

TANEČNÍ V ROŽMITÁLE
(minimálně 10 párů)

Zahájení v neděli 12. září 2021
Je to příležitost i pro naše žáky z
minulého roku 2020, kdy jsme nemohli dokončit taneční kurz pro
vypuknutí pandemie. Vy máte kurz
zaplacený, a proto se nemusíte znovu hlásit, napíšeme vám. Jde nám
o případné nové zájemce pro sezonu
2021 – 2022, se kterými vás spojíme
do jednoho kurzu. Něco si budete
opakovat, ale další tance se budete
společně učit.
Nebudete jen tančit, ale pro
úspěch v životě budete potřebovat i
společenskou výchovu, vázání kravaty, podávání ruky, představování.
Telefonování nejen mobilem má také
svá pravidla, stejně jako užívání veřejných sítí Internetu, Facebooku,
Instagramu a dalších.
Chlapci by měli být nastávajícími
džentlmeny. Tanec je tím, co životní partnerky budou vyžadovat. A k
tomu se musíme seznámit, což je
základní pravidlo společné komunikace.
Na webových stránkách taneční
školy Dohnal Dancing www.tsdohnal.cz najdete přihlášku i další
informace, stejně jako na telefonu
606 431 230. Společenským prostředím vás budou provázet učitelé
tance Jiří Dohnal a Lenka Peške.

Informace k úhradě
poplatku ze psa
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.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dubnovém úvodníku jsem se poněkud zmýlil, když jsem hovořil o jarním počasí. Právě naopak, v minulých
dnech byl zveřejněn odhad meteorologů, že letošní duben skončí jako jeden z
nejchladnějších od roku 1941. Co však
je více než po roce od první zmínky o
koronaviru na našem území důležité, je
to, že snad nákaza v ČR slábne a život
by se mohl vracet do normálu. Věřím,
že jsme k tomu přispěli v našem městě
i my, když se k dnešnímu dni podařilo
naočkovat alespoň jednou dávkou 680
spoluobčanů, většinou seniorů nad 70
let a pracovníků místních škol. V květnu přijede výjezdní tým Oblastní nemocnice Příbram naočkovat druhou
dávkou zbylé dvě skupiny. Stále se snažíme zorganizovat očkování i pro další
věkové skupiny, vše je v jednání. Možná v době vydání tohoto čísla budou v
Rožmitále naočkováni další občané, což
bychom si samozřejmě přáli. Jak vidíte
ve všech oblastech kolem sebe, vše má
neuvěřitelný spád a některé věci nejde
předjímat, takže se omlouvám za některé zdánlivě protichůdné informace.
Zmínil jsem se o návratu života k normálu. Po zkušenostech z minulého roku
a vzhledem k situaci v mnoha zemích
jde však stále o velmi citlivou situaci. Je
samozřejmé, že na prvním místě musí
být a je návrat dětí do škol, otevření
služeb a obchodů a dalších oblastí každodenního života, které přímo souvisí s
ekonomikou státu a ekonomickou situací občanů. Z tohoto důvodu způsob a
možnosti rozvolňování dalších oblastí,
včetně počtu lidí na jednotlivých akcích
k dnešnímu dni neznáme a znát nemůžeme. Z tohoto důvodu také místo tradičního pozvání na jarní akce v našem
městě uvedu spíše akce, které pořádat
nebudeme, případně bude změněn je-

jich rozsah a obsah. Milovníky vážné hudby a
odkazu J. J. Ryby snad
potěší, že nepřijdou o
úvodní koncert již 4.
ročníku Festivalu J. J.
Ryby, který se přesune
do on-line prostoru, a
který bude snad za již
úplně jiné situace pokračovat během
září letošního roku. I vzhledem k tomu,
že již rok nemohou řádně fungovat základní umělecké školy a děti nemají
možnost připravovat se na koncerty, je
zrušen tradiční Festival dechových orchestrů a mažoretek. Stále však v době
rožmitálské pouti počítáme s uspořádáním Podbrdského farmářského trhu
a snad dorazí tradiční pouťové atrakce.
Uvidíme. Všichni určitě víte, že se pomalu otevírají školy, zatím se však nepočítá s úplným rozvolněním, tj. docházkou
všech žáků do školy bez rotace. Z tohoto
důvodu by podle nás bylo pořádání také
již tradičního Dne dětí v rozporu s těmito snahami, takže jsme tuto hromadnou akci v rekreačně-sportovním areálu
zrušili.
Velkým tématem v oblasti kultury pro
nás bylo pořádání Slavnosti královny
Johanky. Vzhledem k přípravám a nasmlouvání účinkujících bylo zhruba do
půlky dubna nutné rozhodnout, zda pořádat či ne. Protože se na této slavnosti
schází určitě více než 2000 diváků, po
dlouhém zvažování jsme se rozhodli
tuto slavnost v obvyklém formátu nepořádat. Připravuje se však jiný projekt,
který představíme v červnovém vydání.
Snad vás potěší.
Přeji nám všem, aby byl květen z hlediska epidemiologického i teplotního
lepší, mohli jsme chodit ven, sportovat,
setkávat se, zajít si do kavárny či hospůdky. Prostě zase žít! Mgr. Pavel Bártl

Lidem v Podhoře slouží nová zastávka
Pracovníci Technických služeb města
Rožmitál pod Třemšínem vybudovali
novou čekárnu na autobusovém stání
v osadě Podhora, která spadá pod město Rožmitál pod Třemšínem. „Přejeme,
aby dobře sloužila našim občanům čekajícím na autobusy, a doufáme, že se
nestane cílem vandalů jako předchozí
zastávka, která musela být kvůli řádění
vandalů odstraněna,“ uvedl radní Aleš
Haluska.
(red)
V den uzávěrky Třemšínských listů je nutné poslat příspěvky
do redakce nejpozději do 17 hodin. Jinak nebudou zveřejněny.
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Rodinné centrum Třemšínek
Rodinné centrum Třemšínek je bohužel stále uzavřeno, ale už
se nemůžeme dočkat, až budeme moct znovu otevřít a věříme,
že nás navštívíte. S našimi dětmi se snažíme neustále něco
vytvářet, ať je to výtvarná činnost nebo pobyt venku. Na naší
facebookové stránce RC Třemšínek vás inspirujeme fotkami.
Zde malá ukázka:
Duhový pytlík - potřebujete: temperové barvy, zavírací igelitový sáček. Postup: Naneste do sáčku trochu od každé barvy,
sáček dobře uzavřete. Prstíky pak barvy roztírejte a pozorujte,
jak se vzájemně mísí. Až se všechny barvy promísí a celý sáček už je barevný, přilepte jej pomocí lepicí pásky na okno a
malujte prstíkem obrázky.

Třemšínkův poklad – hledání
kešky s jednoduchými úkoly. Hra
udělaná už pro ty nejmenší. Keška je menší krabička (krabička
od rakytníčku), naplněná věcmi
pro holky i kluky. Tak vyrazte a
bavte se. Nápověda je umístěna u
školy na plotu u ploché dráhy.
Naopak i vy můžete inspirovat
ostatní maminky, které tráví teď
kvůli zavřeným školkám hodně
času doma.
Petra

Rybáři z Rožmitálu soutěžili
o nejhezčí rybu z vajíčka

Očkování proti koronaviru Covid 19
absolvovalo v Rožmitále už 680 lidí
Mobilní očkovací tým Oblastní nemocnice Příbram naočkoval v rožmitálském zdravotnickém středisku proti onemocnění Covid-19 od poloviny února už 680 lidí. Z toho 352 občanů dostalo již obě dávky vakcíny. Očkování v Rožmitále pod
Třemšínem, díky němuž nemuseli zejména nejstarší občané
nikam cestovat a pracovníci města jim při něm pomohli s nutnou agendou, zajistila pro občany města a příslušných osad
Oblastní nemocnice Příbram ve spolupráci s vedením města
Rožmitál pod Třemšínem a místními praktickými lékaři. Naočkováni byli všichni rožmitálští občané nad 70 let, kteří projevili o aplikaci vakcíny zájem.
(red)

Místní akční skupina Podbrdsko

Podbrdský farmářský trh
v Rožmitále pod Třemšínem
Místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem zve v sobotu 15. května 2021 od 10
hodin do venkovního areálu Podbrdského
muzea na Podbrdský farmářský trh. S
ohledem na současná opatření a nařízení Vlády ČR k pandemii covid nám situace nedovoluje uspořádat trh celý - tedy
i s řemeslníky, hudbou, posezením, divadlem pro děti aj. tak, jak jsou naši návštěvníci po několik let
zvyklí. Ale budeme rádi, když přijdete do areálu Podbrdského
muzea v Rožmitále a podpoříte svým nákupem farmáře a prodejce, kteří se na trh sjedou se svými dobrotami, květinami,
zeleninou atd. Přijďte, rádi vás uvidíme! Hezké jarní dny přeje
Místní akční skupina Podbrdsko.

Podbrdský farmářský trh

Malí rybáři z rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod
Třemšínem se už dlouhou dobu nemohou scházet. Přesto se
jim jejich vedoucí snaží zadávat různé úkoly a zaujmout je k
činnosti a tvořivosti, prostě zůstat v kontaktu s nimi i rybařinou. Před Velikonocemi vymysleli originální soutěž, kdy měly
děti vyrobit vajíčko a udělat z něj rybu, kterou mají rádi. „Malí
rybaříci se natěšeně zapojili a začali vyrábět,“ uvedla ke snímkům vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem
Jaroslava Nassová.
(red)

15. května od 10 do 14 hodin
Rožmitál pod Třemšínem
venkovní areál Podbrdského muzea
l

Domácí produkty a výrobky farmářů nejen
z našeho regionu

l Akce se uskuteční dle aktuální situace v závislosti
na vývoji platných opatření a nařízení k situaci Covid-19
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Zahajovací koncert čtvrtého
ročníku Festivalu J. J. Ryby
Zahajovací koncert
4. ročníku Festivalu Jakuba Jana
Ryby se tradičně
odehraje v Galerii
Podbrdského muzea v Rožmitále
pod
Třemšínem.
Opět představíme
Zahajovací koncert
jeden z Rybových
4. ročníku
instrumentálních
Festivalu
Jakuba
Jana Ryby 2021
koncertů, tentokrát
se bude vysílat v neděli
Koncert pro housle
a orchestr D dur.
16. května 2021 od 18 hodin
Toto Rybovo rozna facebookovém profilu
sáhlé dílo trvající
Rybova
festivalu na adrese:
bezmála 35 minut
www.facebook.com/rybuvfestival
má všechny para(@rybuvfestival).
metry vyzrálého vídeňského klasicistního stylu a představuje Rybův nejmilovanější nástroj skrze
plnou škálu výrazových a technických možností, svěží invenci
a mistrovské kompoziční zpracování. Myslivečkova a Haydnova hudba ladí jak s atmosférou Rybova díla, tak s mladistvou
energií zkušené sólistky a komorní hráčky Martiny Bačové.
Komorní orchestr Konzervatoře České Budějovice se bohužel
z důvodu situace ohledně pandemie koronaviru v únoru 2021
omluvil a je nahrazen renomovaným mladým tělesem L´Armonia Terrena Ensemble ve složení: Michal Sedláček - 1. housle, Daniela Oerterová - 2. housle, Karel Untermüller - viola,
Lukáš Polák - violoncello, Ondřej Balcar - kontrabas, Dana
Wichterlová - 1. hoboj, Eva Houdková - 2. hoboj, Pavel Jirásek - 1. lesní roh a Hana Šuková - 2. lesní roh. Šimon Kaňka
Program:
• Josef Mysliveček: La Passione
di Nostro Signore Gesu Cristo
(předehra)
• Jakub Jan Ryba: Koncert pro housle
a orchestr D dur
• Joseph Haydn: Symfonie č. 1 D dur
“Lukavická”
Martina Bačová – housle
L´Armonia Terrena Ensemble
Dirigent a cembalo Zdeněk Klauda

Dirigent Zdeněk Klauda.

Čapí záhada pokračuje

Letošní přílet čápů je obestřen nejednou záhadou. Jak již bylo
zmíněno v minulém čísle Třemšínských listů, čápi, kteří přilétli 15. března, zase odlétli. Ve středu 17. března přilétl čáp
(zřejmě náš samec), pilně nosil na hnízdo a klapal zobákem,
jakoby volal družku. Když sbíral materiál na hnízdo u Jezu,
bylo vidět, že má na noze evidenční kroužek. Po sedmi dnech
se ale tento čáp z hnízda ztratil. Ve čtvrtek 25. března už na
hnízdě viděn nebyl. Po neblahé události u Sedlice, kdy byl
otráven orel spolu s dalšími dravci, jsem hledal čápa kolem
našich rybníků, zda tam není zraněný či mrtvý. Nenašel jsem
ho, což bylo dobré znamení, že může být na živu. Volal jsem
také do Záchranné stanice v Hrachově u Sedlčan, zda nemají
hlášený úhyn nebo zranění čápa z naší oblasti. Neměli. Tím se
ovšem záhada opět nevyřešila. V pátek 2. dubna v 7:45 přilétl
na prázdné hnízdo „další“ čáp. Dle doby příletu by to měla být
samička. Byla to opravdu ona, nebo se vrátil zatoulaný samec
z našeho hnízda? Pohlaví čápů se opticky dá zjistit, jen jsou-li
vedle sebe, neboť samička je o něco menší. Ve středu 7. dubna přistál ve 12:50 na komíně druhý čáp. Od samého začátku
se k sobě tulili a samec zakrátko začal konat úkony potřebné
k založení rodiny. To činí poctivě každý den, a to velmi pilně
a několikrát.
Zatím mě znepokojuje, že stále oba stojí na hnízdě, létají
do okolí, nosí stavební materiál, ale samička stále na delší
dobu v hnízdě neusedla. Po již docela dlouhé době je to nezvyklé. Současný pár byl viděn a vyfotografován na místních
sádkách paní sádeckou a bylo zjištěno, že jeden z čápů má
také kroužek na noze. Je to „pan domácí“ nebo je to náhoda a
kroužkovaný čáp je jiný?
Navštívil jsem Stanici pro hendikepovaná zvířata v Hrachově
a při konzultaci s vedoucím stanice byla vyslovena domněnka, že ani čáp, který přilétl 17. března, nemusel být náš. Mohl
jen vylepšovat hnízdo a čekat na volnou družku, se kterou
by zahnízdil. Nedočkal se, a tak odlétl. Čápi se totiž páří až
u nás.
Ještě oslovím další ornitology, zda by nám pomohli tuto záhadu rozřešit. Snad se i letos čapích mláďat dočkáme. Určitě
si to všichni přejeme.
Miloslav Maroušek

Skauti přišli s pohybovou výzvou

Martina Bačová

Snímky: archiv pořadatelů

Začátkem března jsme přišli jako skauti s pohybovou výzvou,
jejímž cílem bylo zvednout děti od počítačů, kde tráví většinu
času. Výzva byla jednoduchá: vedoucí proti dětem v jakémkoliv sportu. Při prohře vedoucích by všichni hned na začátku dubna skočili do rybníka. Za 15 minut cvičení jste získali
bod a za každý druhý uběhnutý nebo ušlý kilometr se počítal také bod. Aby se děti nehýbaly pořád jen samy, každou
březnovou neděli se cvičilo online. Při společných nedělních
aktivitách se získávaly prémiové body. Programy byly pestré.
Jednu neděli jsme si zkusili stretching a další neděle kardio
tancování, bojové sporty a jógu. Do poslední chvíle bylo skóre vyrovnané a podávané výkony byly skvělé. Nakonec o dva
body vyhráli vedoucí. Výzva splnila svůj účel a zvedla děti ze
židlí. Díky patří jak vedoucím, kteří s výzvou přišli, tak všem,
kteří se zapojili!
Kuky, Plamínek
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Josef Vondrášek byl uveden do Síně
slávy spolku Horní Králováci

Zahájení provozu nového vlakového
spoje mezi Březnicí a Rožmitálem

Ing. Josef Vondrášek, bývalý starosta Rožmitálu pod Třemšínem, který stál v čele města dlouhých dvaadvacet let a nečekaně zemřel na konci roku 2020, byl uveden in memoriam
do Síně slávy spolku Horní Králováci. V roce 2019 uzavřeli
zástupci tohoto šumavského spolku s Rožmitálem pod Třemšínem činorodou spolupráci. Mimo jiné opravili křížek na bývalém morovém hřbitově ve Starém Rožmitále, posléze se zúčastnili jeho žehnání a také zprostředkovali partnerství mezi
městem Rožmitál pod Třemšínem a překrásnou šumavskou
obcí Zdíkov. V rámci oslavy sedmdesátých narozenin přidělili
Horní Králováci v čele s vicehejtmanem Ing. Ivanem Vokáčem
a hejtmanem spolku Josefem Sovou Ing. Josefu Vondráškovi
titul Čestný Královák za mimořádně vřelý vztah k Šumavě a k
Šumavákům, jak připomíná snímek.
(fž)

V souvislosti se zrušením omezení volného pohybu mezi okresy a kraji došlo od 17. dubna k zahájení provozu nového vlakového spoje mezi Březnicí a Rožmitálem, který o víkendech
a svátcích doplňuje pravidelné dopolední spoje a v Březnici navazuje na oblíbený cyklovlak z Prahy do Blatné. Mimo
turistů mířících za kulturními akcemi a zajímavostmi Rožmitálska tak mohou rozšířeného vlakového spojení využít i
místní občané k cestě za nákupy nebo na výlet vlakem do
oblasti Blatenska a Písecka. Nový vlak odjíždí z Rožmitálu v
9.55 hod. a po příjezdu do Březnice na něj navazují vlaky
do Protivína a Blatné. Na zpáteční cestu z Březnice se vlak
vydává v 10.35 hod. po příjezdu turistického vlaku od Prahy. Ondřej Švandelík, Spolek Rakovnicko - Protivínská dráha

Sto let Československé obce legionářské
Československá obec legionářská byla
založena právě před 100 lety, 22. května
1921. Zaměřovala se na informování veřejnosti o bojovém vystoupení v zahraničí a vytvoření republiky, podporu vdov
a sirotků po padlých legionářích i péči o
zdraví přeživších. Mezi její členy patřily
v době vzniku i takové osobnosti jako T.
G. Masaryk či E. Beneš.
Za druhé světové války byla nacisty
zrušena, v roce 1945 opět obnovena, po
zákazu činnosti v roce 1949 pokračovala ve své činnosti v zahraničí s ústředím
v Londýně. Od roku 1991 provozovala
svou činnost opět na našem území a od
roku 2001 se z ní stala plně nezávislá
organizace.
V dnešní době vyvíjí ČsOL všestrannou činnost zaměřenou na uctění památky československých legionářů: pečuje o demokratické humanitní a bojové
tradice, poskytuje pomoc válečným veteránům a jejich vdovám, udržuje vztahy s armádou ČR, stará se o výchovu
mládeže, vzpomínkové a vzdělávací akce
a vyvíjí i muzejní činnost.
Měli jste v rodině legionáře? Na webových stránkách Krev legionáře lze
dohledat jakéhokoliv legionáře podle

jména, příjmení, místa či data narození
nebo jednotky, u níž sloužil. Výsledky
hledání obsahují výše zmíněné údaje,
případně i fotografii dotyčného, je-li k
dispozici. Na odkazu http://legie100.
com/krev-legionare můžete zkusit najít
své předky i vy.
Zadáme-li do vyhledávání obec Rožmitál či okolní obce, zobrazí se nám několik desítek jmen. Podbrdské muzeum
uchovává památku na některé z nich
ve svých sbírkách. Patří sem například
štábní kapitán Jaroslav Vospálek, rodák
z Plzně, člen střeleckého pluku Mistra
Jana Husi. Účastnil se bitev u Zborova
a u Kyjeva, kde utrpěl zranění. Za druhé světové války se podílel zejména na
domácím ilegálním hnutí na Rožmitálsku. V roce 1944 byl zatčen a vězněn
klatovským gestapem. Po osvobození
už v kraji zůstal až do své smrti roku
1961. Jiným legionářem byl Jan Čejka,
rovněž účastník bitvy u Zborova a příslušník 2. čs. střeleckého pluku Jiřího
z Poděbrad. V muzeu se po něm dochovalo několik dokumentů a fotografií. Za
vaše vzpomínky na další rožmitálské
legionáře budeme rádi i v Podbrdském
muzeu.
(pm)
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Skauti a skautky z Rožmitálu připravují
letní interaktivní výstavu Zažij skauting!
V galerii Podbrdského muzea připravují
v květnových dnech rožmitálští skauti
a skautky letošní letní interaktivní výstavu Zažij skauting! Do galerie se tak
místo loňského retro bytu bude muset
vměstnat les, stanový tábor i oddílová
klubovna. Podaří se jim to? Na výstavě si bude moci návštěvník vyzkoušet
několik skautských odborek: táborník,
rukodělkář, divadelník nebo znalec živé
přírody. To vše doplní část věnovaná
historii střediska i jeho současnosti.
Zajímavosti z historie i současnosti rožmitálského skautingu budeme po dobu
výstavy přinášet i na stránkách Třemšínských listů.
Láká vás zažít praskání táborového
ohně nebo nocování v podsadovém stanu? Pojďte to zkusit do muzea! Vernisáž
proběhne 5. června, její podoba se bude

Bude Johanka?

odvíjet od aktuální situace. Sledujte
proto informace i v příštím vydání Třemšínských listů. Výstavu bude možné
navštívit až do 29. září. Otevřeno bude
denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin. Vstupné na výstavu je 50
Kč za osobu od 6 let, rodinné vstupné je
150 Kč.
(pm)

Slavná výročí

František Kašpárek
Tento měsíc si připomeneme 50 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil jeden z
našich rodáků, hudební pedagog, regenschori a varhaník, pan František
Kašpárek. Členové rodiny Kašpárků vystupovali v různých místních kapelách,
často na vedoucím místě. Sám František měl mezi svými předky nejméně dva
známé jmenovce – jednoho kapelníka a
jednoho současníka a pomocného učitele Jakuba Jana Ryby. Náš František
Kašpárek se narodil 8. 8. 1888 v Rožmi-

tále pod Třemšínem a proslul jako vynikající hudebník, ovládající hru hned
na několik nástrojů – housle a klavír
vyučoval, v rožmitálských kostelích pak
hrával na varhany. Zasloužil se také o
popularizaci České mše vánoční. Po roce
1945 vedl velmi oblíbenou rožmitálskou
hasičskou kapelu. František Kašpárek
zesnul 8. 5. 1971 u svého syna, učitele
a varhaníka v Úsilném u Českých Budějovic. Jeho památku můžete uctít na
hřbitově ve Starém Rožmitále.
(pm)

Tuto otázku si klademe a slýcháme ji
od začátku roku. Už loni jsme museli
tradiční rožmitálskou městskou slavnost odložit. A současná situace není
o mnoho lepší. Přesto jsme nechtěli
tak oblíbenou akci zrušit. Po mnoha
dnech přemýšlení a diskutování jsme
se tedy rozhodli, že letošní termín
Slavnosti královny Johanky si užijeme tak, jak jen to bude při dodržení
aktuálních pravidel možné!
V sobotu 19. června se proto můžete těšit na akci 18 let s Johankou.
Na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem bude zahájena výstava velkoformátových fotografií připomínajících
všechny uplynulé ročníky Dne s českou královnou i Slavnosti královny
Johanky, které se v Rožmitále konají
už od roku 2003. Výstava se po sobotě přesune na nádvoří rožmitálského
zámku, kde bude pro veřejnost přístupná o víkendech nejméně do poloviny července.
Spolu s výstavou zaplní v sobotu
19. června rožmitálské náměstí také
řemeslný jarmark pořádaný MAS Podbrdsko. Bude-li to jen trochu možné,
pokusíme se operativně doplnit program o další doprovodné akce, jako
například loutkové divadlo pro děti.
Držte nám palce, ať se to podaří!
Sledujte proto Třemšínské listy i
další informační zdroje online a přijďte 19. června zavzpomínat na 18 let s
Johankou! Ten dvacátý rok 2022 si už
snad užijeme naplno.
(pm)

Rožmitálští radní
navštívili muzeum

Dětské hřiště u Podbrdského muzea je otevřené! Prozatím v pracovních
dnech přibližně od 7:30 do 16 hodin, až se pro veřejnost otevře i muzeum, bude přístupné také o víkendech. Těšíme se na vás a prosíme
o dodržování bezpečnostních i hygienických pravidel. Děkujeme, že nám
pomáháte v areálu Podbrdského muzea udržovat pořádek a čistotu!

Rada města Rožmitál pod Třemšínem
navštívila v dubnu Podbrdské muzeum. Seznámila se s fungováním muzea
v době uzavření, plánovanými akcemi a
výstavami a diskutovala s pracovníky
muzea mimo jiné i o potřebě dostatečného depozitáře pro uložení sbírkových
předmětů.
(pm)
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Vzpomínky
Loučení žádné, nezbyl čas,
jen velkou bolest jsi zanechal v nás. Vzpomínky v
srdcích však stále máme
a všichni na Tebe s láskou vzpomínáme. Dne 15.
května 2021 uplynou tři roky, kdy nás
navždy opustil pan František Balek z
Hvožďan. S láskou vzpomínají manželka Alžběta, dcery Eva, Věra, Hana s rodinami, vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

Blahopřání

Kytičku na hrob pokládáme, s láskou na
vás vzpomínáme. Dne 25. dubna 2021
uplynulo 15 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Růžena Linhartová
a 3. května 2021 uplyne 19 let od chvíle,
kdy nás opustil pan Ladislav Linhart,
oba ze Starého Rožmitálu. Za tichou
vzpomínku děkují syn Ladislav a dcera
Jana s rodinou.
rrrr

Dne 13. května už to budou
dva roky, co musíme žít bez
Tebe. Pořád nám tak moc
chybíš, líbáme Tě do nebe.
Vzpomeňte s námi na milovanou Věrku Blažkovou.
Manžel Josef, synové Roman a Milan s
rodinami.

Dne 19. dubna
2021 jsme vzpomněli nedožité
100. narozeniny paní Anny
Pavelkové a zároveň dne 23. května 2021 vzpomeneme
nedožité 100. narozeniny pana Karla
Pavelky. Se stálou vzpomínkou synové
Ladislav a Radovan s rodinami, vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

rrrr

rrrr

Když soumrak padne do polí, vzpomínka na Tě zabolí, když sluníčko jde spát,
vzpomene každý na Tebe, kdo Tě měl
rád. Dne 9. května 2021 to bude sedm
let, co nás navždy opustila paní Marie
Trčková ze Starého Rožmitálu. Stále vzpomínají dcera Jaroslava, zeť Jiří,
vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dotlouklo srdce drahé manželky a maminky, odešlo
na věčnost spát. Sluníčko naše zlaté, zůstaneš s
námi ve věčných vzpomínkách. Dne 27. května 2021
uplynou dva smutné roky, kdy zemřela
naše drahá maminka a manželka, paní
Květa Dražanová z Roželova. Vzpomeňte s námi. Manžel Josef, dcery Květa,
Jana a syn Josef s rodinami

rrrr

rrrr

Radostné chvíle

Řekli si své
„ano“
10. dubna 2021
v obřadní síni Městského úřadu
v Rožmitále pod Třemšínem
Jiří Šach, Čtyřkoly
a Renata Skalová, Vranovice

Knihovna Voltuš
bude otevřena

3. května 2021
od 13.30 do 15:00
v případě zájmu dle domluvy
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

Na Boží hod velikonoční,
4. dubna 2021 se v Zalánech
narodila Lilianka. Do láskyplné
náruče ji přivítali její rodiče
a sestřičky Amálka s Jolankou.
Vítej na světě, zalánská rodačko!

Poruchy rozhlasu
v Rožmitále pod Třemšínem
a příslušných osadách
hlaste, prosím, na telefonní číslo

318 665 339

Před 88 lety
10. května 1933
se ve Vranovicích narodil
Zdeněk Pazderník.
Štěstí v životě, život ve zdraví,
zdraví v pořádku, pořádek v hlavě
a hlavu v oblacích Ti přejí
všichni Tvoji nejbližší a nejmilejší.

„Kdo je dobrý a upřímný a dobře
smýšlí, ten to má vepsáno v očích
docela zřetelně“ - stejně jako TY		
(Marcus Aurelius)

Dne 9. května 2021
oslaví
85. narozeniny
naše maminka, babička
a prababička, paní
Marie Balková
z Hvožďan.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
do dalších let přejí synové Milan,
Zdeněk a Jiří s rodinami.

Dne 23. května 2021 oslaví své
65. narozeniny
paní
Jana Němečková
z Nepomuku.
Do dalších let pevné zdraví, hodně
štěstí, pohody a spokojenosti přejí
maminka Jarmila, manžel Rosťa,
dcera Jana s Mirkem, dcera Martina
s Markem a vnučky Natálka,
Lucinka, Adélka a Emička.

Provozní doba
kompostárny
Po
St
Pá
So

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 18:00
13:00 – 17:00
13:00 – 18:00
13:00 – 16:00

Kompostárna sídlí v ulici
Pod Topoly v Rožmitále
pod Třemšínem.
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Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby v dubnu uctila
památku Jakuba Jana Ryby hned dvěma projekty
Velikonoční procházka po Rybových stopách
V době, kdy ještě nebylo zřejmé, kdy a v
jakém rozsahu bude dětem opět umožněna prezenční výuka v ZUŠ, vznikl nápad připravit pro naše žáky, kteří dosud
podstatnou většinu času trávili u počítačů při distanční výuce, a jejich rodiče, určité rozptýlení, které by je vyvedlo
ven, na zajímavá místa našeho krásného města. Blížily se velikonoční svátky a
206. výročí Rybova úmrtí, a tak se přímo nabízelo spojit Velikonoce s Rybou
prostřednictvím jeho Velikonoční mše
(Missa solemnis pro Festo Ressurectionis), která vyšla v roce 2019 na CD a
je nad jiné výmluvným dokladem jeho
kompozičního mistrovství.
Na základě poslechu úryvku z této
skladby měly děti podle pocitů, které
v nich hudba vyvolala, zaslat vstupní
heslo a poté obdržely další instrukce
potřebné k tomu, aby mohly procházku
podniknout. Rybova hudba nám měla
připomenout, že Velikonoce jsou nejen
o radosti, ale i o bolesti a že obojí je přítomno i v každém lidském životě. Ale
moc záleží na tom, v jakém poměru. A
to, že bolest vede k radosti, nám ukazují
velikonoční svátky. Nad jiné výmluvněji
o tom svědčí právě život Jakuba Jana
Ryby. Byl opravdu velmi těžký, ale přesto vznikla díla, která dokáží rozdávat
radost a povzbuzují nás i po dvou staletích.
V průjezdu ZUŠ na děti v modré krabici čekaly informace o 15 zastaveních,
mapa, svíčky a jmenovky. Jednotlivá
zastavení vedoucí od ZUŠ až k Rybovu
hrobu na starorožmitálském hřbitově
ukrývala úkoly, na jejichž základě bylo
třeba vyluštit dvě tajenky – textovou a
hudební. Po odeslání SMS s tou první
se děti dověděly, kde je čeká zaslouže-

ná odměna. Ta druhá jim poskytla názvy tónů vytvářejících melodii a měla je
vrátit k poslechu vstupního úryvku ze
zmíněné Rybovy mše.
Procházku bylo třeba podniknout v
týdnu od 1. do 8. dubna. Přestože se
jednalo o aktivitu dobrovolnou, potěšil
nás velký zájem vydat se po stopách našeho milého Jakuba Jana Ryby. Ze strany rožmitálských žáků jsme ho trochu
očekávaly, ale velice mile nás překvapilo
zapojení žáků z milínské a jinecké pobočky. A rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou. Počasí si s námi
krutě pohrávalo a do ideálních podmínek bylo skutečně daleko. Přesto se na
cestu vydalo více než 30 různě početných skupin, ať už pěších, na kolech či
koloběžkách. O letošních velikonočních
svátcích se totiž vystřídaly všechny druhy počasí - od letního Zeleného čtvrtka
až po studené a větrné dny uprostřed
velikonočního týdne. A mnozí z nich se
na cestu vydali za velice nepříznivých
podmínek. Ale neodradilo je to, prali se
s touto nepřízní, aby mohli dosáhnout
vysněného cíle.
Vydat se po něčích stopách tak trochu
znamená sdílet jeho osud a právě tím se

účastníci nejvíce dotkli Rybových stop…
Zcela v rybovském duchu se nesly i jednotlivé úkoly, které bylo třeba zdolat, ať
už ty jednodušší, příjemné, tak ty které
třeba daly pořádně zabrat. Mladší děti
by si s nimi z pochopitelných důvodů
neporadily, proto tu byli rodiče, kteří jim měli být nápomocni. Jakub Jan
Ryba zasvětil celý svůj život výchově,
vzdělávání dětí a mládeže a hudební
tvorbě. Byl přesvědčen, že vzdělání je
člověku potřeba a že dobří rodiče jsou
pro děti největším bohatstvím. Tak měly
také děti pocítit a uvědomit si, jak moc
potřebují zázemí, oporu a vedení rodičů,
a jak nás poznatky vedou k porozumění
toho, čemu jsme dosud nerozuměli. Neměly se tedy jen bavit, ale měly se také
něčemu naučit. A hlavně zkusit to víckrát, když se to napoprvé nezdaří, a nevzdávat to. Celá Rybova tvorba totiž odkazuje k hodnotám, které nás převyšují,
a má také výchovný charakter. Nemá se
jen líbit, ale má nás i oslovit. Až k tomu
dozrajeme…
Děkujeme všem nejen za účast, ale i za
úsilí, se kterým se poprali s nástrahami
některých náročných úkolů, za zpětnou
vazbu, milé ohlasy i fotodokumentaci.
Někteří Rožmitálští se na jistá místa dostali úplně poprvé a díky této procházce
je objevili, rodiny z Milína a Jinec zas
poznaly část města, kde má sídlo ZUŠ,
jejíž pobočku ve své obci navštěvují.
Na Rybově hrobě se v den ukončení
procházky nacházelo 30 svíček. Máme
z toho radost, protože tolik jich Jakub
Jan Ryba na hrobě snad nikdy neměl…
Tuto naši společnou aktivitu časem
zpřístupníme i široké veřejnosti.
Ivana Hoyerová a Zuzana Špeciánová,
učitelky ZUŠJJR

Koncert žáků varhanního oddělení ke 206. výročí úmrtí J. J. Ryby
V roce 2020 jsme si připomněli 255. výročí narození a 205. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby. Z důvodů pandemických
opatření jsme tak bohužel nemohli učinit veřejně a podobně jako dosud každý rok prostřednictvím koncertu žáků a
učitelů naší školy v kostele Povýšení sv.
Kříže ve Starém Rožmitále.
Na koncertech věnovaných Rybově
památce každoročně vystupují i žáci
varhanního oddělení naší školy. Mají
tak vzácnou příležitost usednout na
starorožmitálském kůru za hrací pult
Rybových varhan, cenného historického
nástroje z roku 1750. V loňském roce
nastudovali několik skladeb s nadějí, že

se uskuteční alespoň Tříkrálový koncert
na začátku ledna, ale nakonec se období bez koncertů a veškerých dalších
kulturních akcí protáhlo až do současnosti. Na čtvrtek 8. dubna roku 2021
připadlo 206. výročí Rybova úmrtí. Rozvolnění v oblasti kultury je zatím stále v
nedohlednu, a tak jsme se rozhodli uctít
Rybovu památku alespoň natočeným
záznamem koncertu, jehož program je
věnován pouze varhanní hře. Tento video koncert, který pro vás připravili žáci
varhanního oddělení pod vedením paní
učitelky Vladimíry Štěpánové a následně
zpracovala paní učitelka Ivana Hoyerová, můžete zhlédnout na: https://www.

youtube.com/watch?v=2RbZY1MlvYc.
Živou hudbu nemůže sebedokonalejší záznam nahradit, a tak pohled na
samotné interprety, kteří by vám při
klasickém koncertě zůstali skryti za
ochozem kůru, přinášíme jako nevšední a názornou ukázku toho, co všechno
varhanní hra obnáší. Nechť nám tento
koncert, jako každé umění, do kterého
vkládáme část svého srdce, tak jak to
vyznával Ryba sám, přinese potěšení a
radost a dotkne se našich srdcí. Tak to
dokáže jen hudba… podle Rybova přesvědčení – ono nejušlechtilejší ze všech
umění…
Ivana Hoyerová,
zástupkyně ředitele ZUŠJJR
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Květnové akce pro veřejnost
q Stoletá prezentace - V průběhu
května si budete moci prohlédnout
prezentaci, která vás provede střípky
celých sta let světových, českých i rožmitálských událostí, v nichž knihovna
poskytovala své služby.
q

Pro děti
q Den matek – 3. – 7. 5. odpoledne
- Den matek je věnovaný matkám, má
být oceněním odvahy a oběti mateřství. Každá máma si všechny dárky a
květiny zaslouží. Nejčastěji jde o dárky
vlastnoručně vyrobené, proto si můžete
v knihovně vyrobit dárek pro svou maminku, jistě ji to potěší. Letos tento den
připadá na 9. května.
q Otázky a odpovědi – 10. – 14. 5.
odpoledne - Přijďte si do knihovny
procvičit mozkové závity a otestovat
si rozsah svých vědomostí. Dozvíte se
spoustu nových informací, zajímavostí
a odpovědí například na tyto otázky: Z
čeho se dělal papyrus? Jak se jmenuje
největší egyptská pyramida? Mají hadi
nohy? Mají ptáci zuby?
q Město - moře - kuře - stavení – 17.
– 21. 10. odpoledne - Víte, jak se tato
q

q

q

hra hraje? Ale ne, nebojte se, nebudeme opakovat gramatiku. Budeme cvičit nápaditost a pohotovost. Dokonce
si můžeme vymyslet neznámá města a
záhadné rostliny.
q Namaluj obrázek – 24. – 28. 5.
odpoledne - Jaro je tady! Najednou
všechno v přírodě po dlouhém zimním
spánku ožívá a probouzí se první jarní rostlinky. Přijďte si namalovat svou
oblíbenou jarní rostlinku. Pro inspiraci
můžete listovat v knihách, výběr knih
je bohatý.
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy po celý měsíc
připraveny v oddělení pro děti. Přijďte
si zasoutěžit, případně i něco vyhrát.
Soutěže končí 31. 5.
q

q

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

Senioři příjemně překvapili

Jak mnozí z vás vědí, v rožmitálské
knihovně již mnoho let probíhá Virtuální univerzita třetího věku. Účastníci
z řad seniorů se u nás každý čtvrtek
schází, aby vyslechli přednášky na různá poutavá témata a dozvěděli se mnoho nového a zajímavého. Velká většina
k nám ale nechodí jen kvůli zajímavým
informacím, ale také proto, aby se sešli, popovídali si a po přednášce třeba
někam společně zašli. To se u nás stalo
už téměř tradicí, tradicí, kterou současná epidemická situace úplně obrátila
na ruby. Společné setkávání najednou
přestalo být možné a již minulý semestr
bylo nutné dokončit pouze on-line. Byl
jsem tedy zvědavý, kolik studentů – seniorů se přihlásí do dalšího semestru, kde
hrozilo, že se celý může odehrát pouze
v on-line prostoru, což se nakonec také
stalo skutečností. Myslel jsem si, že za

takových podmínek budeme mít přihlášených jen několik jednotlivců. Ukázalo
se ovšem, že jsem naše seniory hodně
podcenil. K mému překvapení se jich
přihlásilo celých 26 a někteří dokonce
do dvou kurzů! To je jen o málo méně
než v předpandemické době. Všichni
veškerou výuku, tedy přednášky i testy,
absolvují distančně on-line. Semestr v
současné době vrcholí a já věřím, že ho
také všichni úspěšně dokončí. Senioři
tak dokázali, že se zvládnou vyrovnat s
moderními technologiemi podobně jako
mladá generace.
Vážení účastníci Virtuální univerzity
třetího věku, máte můj obdiv a těším
se, že se v hojném počtu přihlásíte do
dalšího semestru, který, jak doufám, už
proběhne běžným způsobem, tedy že se
budeme vzájemně potkávat v rožmitálské knihovně.
Petr Jarosil

Knižní novinky v rožmitálské knihovně
Oddělení pro dospělé
Hajný Pavel: Marie Baťová - první dáma Zlína
Jack Heath: Mrchožrout

Oddělení pro dospělé
Sally Greenová: Zloději dýmu
Tui T. Sutherlandová: Psí průšviháři – Uštěkaný jezevčík
Informace o provozní době a kontakty získáte na www.tremsinsko.cz.

Soutěž o nejvěrnějšího
čtenáře má tři vítěze
V květnu knihovna manželů Tomanových slaví 100 let od svého založení. K
této příležitosti jsme se rozhodli odměnit
nejvěrnější čtenáře, kteří naši knihovnu
navštěvují pravidelně a s radostí si vždy
odnášejí další knihy. Vybrali jsme tři
čtenáře, kteří od nás dostanou odměnu
za věrnost. Gratulujeme Josefu Liškovi,
Vlastě Kresslové a Květě Jeníčkové.

Virtuální univerzita
třetího věku
Stejně jako v minulém roce, rozhodlo i
letos vedení Provozně ekonomické fakulty o prodloužení letního semestru do
30. června 2021 včetně. Do tohoto termínu budou mít posluchači k dispozici
veškeré studijní materiály a musí splnit
všechny studijní povinnosti (tedy mít
úspěšně vypracované průběžné testy za
přednáškami a test závěrečný).
Je nám to velmi líto, ale ani tentokrát
nám epidemiologická situace nedovolí
promoce a závěrečné semináře uspořádat. Osvědčení o absolutoriu tak budou
opět zaslána Konzultačním střediskům
poštou společně s Pamětními listy za
jarní kurz nejpozději v září 2021.

Důležitá zpráva
pro mladé čtenáře
V rámci 100. výročí od založení knihovny zakládáme novou službu pro dětské
oddělení knihovny. Od 1. května bude
spuštěna nová služba komunikace dětí
s knihovnou prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp. Nová služba si
klade za cíl přinášet mladým čtenářům
aktuální informace o změnách otevírací
doby, zasílání seznamu knižních novinek s krátkou recenzí, diskuzní fórum
o knihách, možnost rezervace knih a jejich objednání z jiné knihovny, pozvánky na akce, účast v kvízových soutěžích.
Pro rychlejší vstup na webové stránky
dětského oddělení zašleme přímý odkaz
na tyto stránky. Doufáme, že na základě nápadů a nových požadavků se tato
služba bude dále vyvíjet, zaujme co nejvíce účastníků a rozšíří počet čtenářů.
Postup přihlášení je následující: Mladí
čtenáři, kteří jsou již v knihovně registrováni, mohou požádat o přidání do
skupiny Knihovna Rožmitál – děti paní
Hanu Převrátilovou, knihovnici dětského oddělení na čísle 725 777 300. Na
tomto čísle se mohou na přidání do skupiny domluvit i neregistrovaní čtenáři.
Věříme, že vás nová služba zaujme, rozšíří znalosti a zažijeme i nějakou legraci.
Těšíme se na vás a vaše nápady.
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Rožmitálská knihovna slaví sto let
Kniha provází člověka již dlouhá staletí. Pravda, papyrus nebo pergamenové
svitky, na které se kdysi zapisovalo,
nemůžeme nazvat knihami v současném slova smyslu, nicméně již v těchto
starověkých dobách se objevují první
„knihovny“, určené k jejich skladování.
Věhlasu nejslavnější starověké Alexandrijské knihovny samozřejmě naše rožmitálská knihovna nedosahuje, ovšem
na rozdíl od ní stále existuje a funguje.
A letos v květnu je tomu právě sto let,
co rožmitálským čtenářům i ostatním z
okolí půjčuje své knihy.
Knihovna v Rožmitále pod Třemšínem
vznikla v květnu roku 1921 a byla nazvána Husovou. Základ k ní dal zdejší
čtenářský spolek Špaček, který se rozhodl předat své knihy obecní knihovně.
Své knihy věnovala knihovně také jednota Sokol a mnozí jednotlivci. Základ
knihovního fondu byl tedy vytvořen a
knihovna začala psát svou historii. První kroky nebyly jednoduché, knihy byly
namačkány ve skříních, nebyl vytvořen žádný přehled a mnohdy bylo tedy
těžké potřebnou knihu najít. Za dobu
své existence knihovna také několikrát
měnila své místo. Nutno ovšem říci, že
většinou to byla změna k lepšímu. Poprvé se tak stalo v roce 1925 a v novém
místě již byly pořízeny police na knihy,
takže je bylo možné přehledně umístit.
K poslední změně došlo v roce 2006, kdy
se knihovna přesunula do současných
prostor. Mezitím se toho v knihovně postupně mnoho měnilo.
Jedním z milníků byl rok 1972, kdy
byla knihovna profesionalizována. Samozřejmě i před tím pracovali v knihovně nadšení dobrovolní knihovníci a
knihovnice, ale je pochopitelné, že knihovník nebo knihovnice, kteří se věnují
knihovně profesionálně, mohou úroveň
posunout o pěkný kus výš. Kromě jiného se tehdy začal budovat výměnný
fond pro vesnické knihovny.
V roce 1975 získala knihovna nové
prostory ve zrekonstruované budově
Brdského památníku, které umožňovaly rozdělení na oddělení pro dospělé,
oddělení pro děti a oddělení výměnného
fondu pro vesnické knihovny. Knihovní fond se postupně rozšiřuje a stoupá
také počet čtenářů, kteří služby využívají. Současný název získává knihovna
v roce 1980, kdy je pojmenována podle
spisovatele Josefa Tomana a jeho manželky, spisovatelky Miroslavy Tomanové,
jako Městská knihovna manželů Tomanových. V roce 1992 přechází knihovna
pod Město Rožmitál pod Třemšínem,
přičemž je zachována její středisková
funkce pro vesnické knihovny. Tak jako
do celé společnosti, tak i do knihovny
se pomalu dostávají moderní technologie. V roce 1995 získává knihovna první

Rožmitálská knihovna v roce 1975.
počítač a všechny knihy se postupně začínají do počítače vkládat. Snaha o modernizaci knihovního provozu se posunuje o další krok vpřed v roce 2000, kdy
je vybudována počítačová síť, knihovna
získá přístup k internetu a zpřístupní
veřejnosti elektronický katalog svých
knih.
V dalším období se knihovna postupně vybavuje počítačovou technikou, zabezpečí připojení k internetu i ve vesnických knihovnách a postupně k obsluze
čtenářů a knihovního fondu využívá
modernější a modernější knihovní systémy.
A rok 2006 je dalším milníkem ve stoleté historii rožmitálské knihovny. Tento
rok je dokončena rekonstrukce budovy
„Berkovny“ a knihovna se přesunuje do
nových prostor, které již znáte ze současných návštěv. V nových prostorách
je vybudováno také vzdělávací centrum
a turistické informační centrum, které
dohromady s knihovnou poskytují široké spektrum služeb.
Za sto let ušla rožmitálská knihovna
pořádný kus cesty. Během nich se do
přírůstkových seznamů zapsalo 56.306
svazků knih. Nejnižším dosud existujícím číslem je číslo 12 a patří knize Jana
Nerudy: Studie krátké a kratší. K 31. 12.
1921 měla knihovna 382 knih a pravidelně ji navštěvovalo 134 čtenářů. K 31.
4. 2021 obsahuje knihovní fond 29.455
knih a navštěvuje ji 579 čtenářů.
Knihovnu po dobu její existence vedlo
mnoho výborných lidí. Já budu jmenovat dvě dámy, které dokázaly knihovnu
posunout o pořádný kus vpřed a těmi
jsou paní Jiřina Palivcová a paní Mgr.
Dana Súlovcová, která rozvinula širokou spolupráci s místními i okolními
školami všech stupňů a z jejíž práce
knihovna těží dodnes.
Práce knihovny by se samozřejmě neobešla bez podpory Města Rožmitál pod

Foto: archiv knihovny
Třemšínem a právě díky této podpoře
může knihovna svým čtenářům nabízet stále nové a aktuální knihy, může
ve spolupráci s příbramskou knihovnou
zásobovat kvalitní literaturou také vesnické knihovny, může zabezpečovat pro
naše čtenáře i knihy z ostatních knihoven v celé republice a poskytovat mnoho
dalších služeb.
Děkuji všem, kteří se na práci v rožmitálské knihovně podíleli a podílejí,
všem, kteří její činnost podporují i všem
našim čtenářům, kteří dokazují, že kniha je stále užitečná a krásná. Jak vidíte,
rožmitálská knihovna není stoletá stařenka, nýbrž přívětivá a moderní dáma.
Pokud ji neznáte osobně, popřemýšlejte,
zda by nestálo za to se s ní seznámit.
Budete vítáni.
Petr Jarosil

Jsem kniha
Mám svoji hlavu
a neohýbám hřbet,
nesplývám v davu,
mám v sobě celý svět.
Znám lásku, válku,
štěstí, nenávist,
umím se mračit, zasmát
i slzu uronit.
Létám až k hvězdám
a klesám do hlubin.
Tam, kde to neznám,
tam vymýšlím a sním.
Těším se pokaždé
na ruku, co pohladí,
v šelestu zvuku
všechno ti odhalím.
Jak všechno bude,
kdo může si být jist?
Jsem tvoje kniha,
sedni si,
pojď si číst.
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Základní škola J. J. Ryby

Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Žákovský parlament informuje

Duhovo-sluníčkový zpravodaj

Velikonoční soutěže, která se
konala na přelomu března a
dubna, se zúčastnilo docela dost žáků. Všechny fotky
umístěné na online nástěnce
byly moc hezké, moc děkujeme všem za účast. Ovšem vítězná místa mohla být jen tři
a na nich se umístili - na 1.
místě Johana Matějková, na
druhém 2. místě Ema a Nela
Sýbkovy a na 3. místě se umístil Albert Nosek. Všem výhercům gratulujeme a děkujeme.
Také chceme oznámit, že je v
plném proudu výtvarná soutěž Můj hrdina, která končí
Johana Matějková zvítězila
21. dubna. Můžete kreslit
ve velikonoční soutěži.
svou oblíbenou filmovou nebo
animovanou postavu (hrdinu), hrdinu dnešní doby, tj. kdo je
pro vás v této době opravdovým hrdinou. Obrázky se zdravotníky, hasiči, policisty se jako poděkování dodají do nemocnic
doktorům, vojákům… Tato akce bude mít i své pokračování,
a to v písemné podobě, kdy se budou moci napsat písemná
poděkování, která také následně předáme. Všem děkujeme
za podporu v našich akcích a těšíme se na shledání ve škole!
A. Brotánková

Ema a Nela Sýbkovy obsadi- Albert Nosek získal v soutěly druhé místo.
ži třetí místo.
Další informace a foto z akcí školy najdete
na webových stránkách www.zsrozmital.cz.

A přišlo jaro… Ještě trochu zápolí se
zimou a teplé dny
plné slunce střídají studené plískanice, jako by si
dělalo počasí legraci. Inu, duben.
V prvním dubnovém týdnu ještě
přetrvávala
pro
naše děti distanční výuka na téma
„Ptáci se k nám
vracejí“. Vlaštovky
a čápi jsou výraznými posly jara, a
tak se mohly děti
dozvědět více o jejich životě. Měly Děti z mateřské školy pilně plnily
možnost poslech- úkoly z distanční výuky.
nout si pohádku
„O čápu Klapálkovi“, naučit se básničku „Klapy, klapy“, zazpívat o vrabci a sýkorce či si ověřit znalost barev hrou „Čáp
ztratil čepičku“. S pomocí rodičů si pohrávaly s váhami a centimetrem, poměřovaly vzdálenosti na mapě a sledovaly trasu
stěhovavých ptáků.
Uzavření školky využily paní učitelky a všichni zaměstnanci k jarnímu úklidu a výzdobě. V každé třídě čeká děti něco
nového. Ptáčci a rozkvetlé větvičky zdobí okna, ve třídách se
objevily květinové víly. Všechny rostliny v květináčích dostaly
novou zem a trávník na zahradě semínka.
Od druhého dubnového týdne se ve školce sešli předškoláci. Někteří kamarádi zůstali doma, ale mohli se svými rodiči
vyhledat na webových stránkách školky inspiraci na domácí
tvoření, zpěv, recitaci či výzdobu vždy na téma, kterému se
věnujeme s dětmi přítomnými ve školce.
Všichni kamarádi z předškolních tříd se rádi znovu viděli a
dostali velký pochvalný list za plnění úkolů v distanční výuce.
Dík náleží i rodičům, kteří se svým dětem obětavě věnovali,
tiskli si náměty doma nebo si je vyzvedávali ve školce a odevzdávali zpět vypracované paní učitelce.
V posledních týdnech jsme se věnovali projektu nazvanému
Galerie na plotě. Aby se nám po sobě méně stýskalo, všechny děti ze školky měly možnost namalovat svůj portrét, přičemž plot naší školní zahrady posloužil jako výstavní plocha.
Obrázky těší nás i všechny kolemjdoucí. Tak se přijďte podívat!
Za kolektiv MŠ Květa Malá

O odstávkách elektřiny se dozvíte
po registraci nebo na webu města
Společnost ČEZ Distribuce 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 p. Tř. banner v pravém sloupci, který
informuje o aktuálně plánovaných odstávkách. Najdete ho v
pravém sloupci a po kliknutí získáte veškeré podrobnosti. (r)

Děti z mateřské školy se pyšní svými obrázky v rámci
projektu Galerie na plotě.
Foto: archiv MŠ
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Rožmitálští rybáři vysadili pstruhy Jak jsme se v roce 2020 podíleli
Rybářská organizace
Českého rybářského
svazu v Rožmitále
pod Třemšínem se
zabývá nejen lovením ryb, ale stará
se i o přírodu a své
chráněné chovné potoky na území Rožmitálska. Od „Středočeského územního
svazu bylo zakoupeno naší místní rybářskou organizací pět
tisíc miminek plůdku
pstruha obecného –
potočního, který byl do našich potoků vysazen hospodářskou
skupinou naší místní organizace i za asistence naší rybářské
mládeže, to převážně do říčky Vlčavy, která je chráněnou rybí
oblastí a pramení nad Hutěmi p. Tř.,“ uvedl za rybáře Aleš
Haluska.
(red)

Člověk v tísni poskytuje
dluhové poradenství zdrama
Už v roce 2019 bylo v České republice vedeno bezmála 4,5 milionu exekucí. Podle dat Exekutorské komory čelilo exekucím
celkem 775 tisíc lidí. V důsledku pandemie covid-19 je nutné
očekávat další narůst počtu lidí s finančními problémy. Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vnímá tento problém
jako velmi závažný, a proto se aktivně podílí na jeho řešení. A
to jak na úrovni návrhů legislativních změn, tak také přímou
pomocí zadluženým lidem orientovat se ve svých dluzích a
poradenstvím, jak takovou situaci řešit.
Kde poskytujete dluhové poradenství?
V rámci středočeské pobočky poskytuje Člověk v tísni dluhové poradenství na Kladensku, Berounsku, Rakovnicku, Kralupsku a na Příbramsku. Další dluhové poradny provozujeme
v kraji Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém,
Libereckém a v Praze. V roce 2019 jsme začali s projektem
mobilního dluhového poradenství. S cílem přiblížit službu co
největšímu okruhu lidí tak poradenství nabízíme i mimo naše
kamenné pobočky.
Jaké služby poskytujete?
Tématu dluhů se společnost Člověk v tísni věnuje již více
než 11 let. V rámci dluhového poradenství poskytujeme svým
klientům komplexní péči. Pomáháme se zmapováním pohledávek, řešíme příčiny vzniku předlužení, zajišťujeme klientům
podporu v komunikaci s věřiteli a exekutory, pomáháme s orientací a případnou obranou v nalézacím a exekučním řízení,
podáváme návrhy na zastavení neplatných exekucí. Člověk v
tísni má rovněž potřebnou akreditaci udělenou Ministerstvem
spravedlnosti ke zpracování a podávání insolvenčních návrhů. Pomáháme také v samotném procesu oddlužení. Všechny
naše služby jsou bezplatné.
Komu je služba určená?
Dluhové poradenství je určeno všem lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou
sami řešit.
Na koho a jak se obrátit?
Na konzultaci je nutné se předem objednat na těchto telefonních číslech: Michael Chmiel - 778 520 785 a Helena
Šebková - 778 473 013
Otvírací hodiny: po-pá 9-16 hodin
Adresa kanceláře: Pasáž Horymír, náměstí T.G. Masaryka 3,
261 01 Příbram 1
Webové stránky: www.clovekvtisni.cz, www.jakprezitdluhy.cz

na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Rožmitál pod Třemšínem
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného
ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 31,42 t. Na každého obyvatele tak připadá 7,19 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z
něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 374,93 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? 145 ks. Nebylo nutné vytěžit 18 418,71 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a
to 689 krát.
Došlo také k úspoře 189 605,86 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
189606 krát. Podařilo se recyklovat 18 071,44 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 741 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 637,85
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 113396 1€ mincí, nebo
787,95 kg hliníku, který by stačil na výrobu 52531 plechovek
o objemu 0,33 l.
Elektrowin a. s.

SLOVÍČKO KNĚZE

Člověk není jen tělo!

Katolická církev po celém světě dál plní své poslání i v rámci
různých kovidových „lockdownů“ a omezení a je nositelkou
naděje uprostřed zápasů jednotlivých zemí ve všech světadílech. „I když hledáme způsoby, jak chránit lidské životy před
šířením viru, nemůžeme duchovní a morální rozměr člověka chápat jako méně důležitý než tělesné zdraví,“ řekl papež František 8. února představitelům zemí, s nimiž Svatý
stolec udržuje diplomatické vztahy. Před rokem jsem slavil
s klienty v místním domově důchodců pravidelné bohoslužby, přicházelo na ně kolem dvaceti věřících. Byly to pro ně
důležité okamžiky – slyšet radostnou zvěst (Evangelium) a
přistoupit k plodu Kristovy věčné smlouvy – k svatému přijímání (Eucharistie). Momenty sbližující s živým Bohem. Chvíle
útěchy, povzbuzení, obnovy víry, posily v samotě posledních
let pozemského života, společenství víry... Pak přišel den D
a byl jsem na minutu vyexpedován z budovy, jako bych byl
nakažený morem. Moje obhajoba ve smyslu duchovní služby
věřícím farníkům nebyla vyslyšena. Církev se obecně podvolila nařízením vlády. Ale chtěl bych jen nadnést jeden důležitý
argument - člověk není jen tělo, má též nesmrtelného ducha.
O tělo a zdraví se úzkostně (až fanaticky) staráme – ano, od
toho jsou lékaři, politikové, instituce (zaměstnanci a dotace),
někdo těm starým lidem zavřeným v baráku musí uvařit, obsloužit je, donést léky, vykonat hygienu - ale duchovní stránka člověka byla zastavena, jako by neexistovala. Jestli naše
společnost (počínaje prezidentem a zákonodárci) bude nadále
popírat duchovní rozměr člověka, pak se nevyhnutelně blíží doba morální a celospolečenské pohromy. Člověk bez víry
není plně člověkem. Je mi líto každého člověka, který sice
bude tělesně obstarán, ale bude dožívat a umírat sám, bez
naděje a bez duchovní posily. Bible na rovinu říká: „Kdo nevěří, již je odsouzen.“ Ale je tu (jak pro koho) stále čas - čas
k obrácení, čas k pochopení, k rozhodnutí vydat se po cestě
víry, duchovního života. Tak jak?
Pater Petr
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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

Dopravní omezení ve Hvožďanech
Do konce června bude uzavřena místní komunikace ve Hvožďanech v úseku: Náves – Pošta – hřbitov a KD – kostel z důvodu opravy povrchu silnice a rekonstrukce dešťové kanalizace.
Tento úsek komunikace bude neprůjezdný a je nutné využít
ostatní místní komunikace k dopravě k nemovitostem, do
kostela a na hřbitov. Objízdná trasa je řádně značena.
Prosíme o respektování zákazu vjezdu a průjezdu kolem
mateřské a základní školy, kde se pohybují děti. Zároveň žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla na trase objížďky.
Markéta Balková, starostka obce

Různé zprávy z Hvožďanska
• Platná opatření a praktické informace v souvislosti s
pandemií Covid-19 jsou aktualizovány na webu obce.
• Obecní knihovna bude v květnu otevřena pro veřejnost
v pondělí 3. 5., 17. 5. a 31. 5. dle platných opatření.
• Provozní doba obecní kompostárny: 1. dubna – 30.
září 2021 v době od 8 do 19 hodin.
• Multifunkční hřiště je otevřeno každý den od 9 do 19
hodin. Provoz hřiště je zajištěn v souladu s platnými „covidovými“ opatřeními. Na obecním úřadu lze bezplatně zapůjčit tenisové rakety pro dospělé i pro děti.
• Z-BOX společnosti Zásilkovna bude umístěn ve výklenku budovy obecního úřadu (dříve telefonní automat) od
poloviny května. Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin denně
sedm dní v týdnu. Jakmile řidič doručí zásilku do Z-BOXu, obdrží zákazník informační e-mail, SMS zprávu a notifikaci do aplikace Zásilkovna.
• Pohostinství ve Hvožďanech má nového provozovatele,
který se těší na své hosty, jakmile to opatření umožní.
• Další informace a fotky z Hvožďan najdete na barevných stranách Třemšínských listů

Jubilanti v květnu
55
75
81
85
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František Radil		
Marie Kmůchová
Stanislav Tůma		
Marie Balková		

Leletice
Vacíkov
Hvožďany
Hvožďany

Srdečně blahopřejeme!

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 zastupitelstvo obce
schválilo 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. 5. 2021. Formulář je k dispozici na webových stránkách www.hvozdany.cz. Markéta Balková, starostka obce

Svoz nebezpečného odpadu
a elektroodpadu na Hvožďansku
Oznamujeme občanům, že termín svozu nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne na správním území obce Hvožďany v sobotu 15. 5. 2021 v následujících časech: Hvožďany
náves 8.00 hodin, Leletice 8.15 hodin, Vacíkov 8.45 hodin,
Roželov 9.15 hodin, Mýta 9.45 hodin a Pozdyně 10.15 hodin.
Seznam odpadů odebíraných při svozu nebezpečného odpadu: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladicí kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty
a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní
chemie, olověné aku baterie, monočlánky a zářivky. Žádáme
občany, aby tyto odpady předali osobně svozové firmě a nenechávali je ležet podél komunikací.
Provozní zaměstnanci Obecního úřadu Hvožďany budou
svážet elektroodpad (televize, monitory, počítače, drobné domácí spotřebiče) a lednice ve stanovených časech. Elektroodpad je nutné předat osobně. Upozorňujeme, že tento druh
odpadu musí být kompletní. V opačném případě bude jejich
odběr zpoplatněn. Sběr plastů nebude probíhat, pytle s plasty
lze průběžně ukládat na sběrné místo ve dvoře ve Hvožďanech.
Markéta Balková, starostka obce

ZŠ a MŠ Hvožďany

Informace na květen

• 30. 4. Testování žáků 9. ročníku od 13.00 do 17.00 (dle
domluvy)
• 2. – 16. 5. Zápis do školky: distanční formou, info na
stránkách školy a ve vývěsce u hlavního vchodu do ZŠ
• 3. – 6. 5. Přijímací zkoušky na střední školy dle vyhlášených termínů
• 3. – 7. 5. 4. a 5. ročník prezenční výuka (pokud bude
povoleno + 6. a 9. ročník) – sudé týdny
• 10. – 14. 5. 1. – 3. ročník prezenční výuka (pokud
bude povoleno + 7. a 8. ročník) – liché týdny
• Kdo má zájem o příměstské tábory, jsou poslední volná
místa!
1. turnus – sportovní: 19. - 23. 7. 2021 (plně obsazen)
2. turnus – divadelní: 26. - 30. 7. 2021
3. turnus – zážitkový: 2. - 6. 8. 2021
Všechny další důležité informace a dokumenty
naleznete na www.zsmshvozdany.cz
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Základní škola a Mateřská škola Hvožďany

Ze školky do přírody aneb toulky za dobrodružstvím
Ve školičce si užívají výuku zatím jenom
předškoláci, tak si hrajeme na řemeslníky a turisty. Pracujeme na stavbičce domku v nedalekém lesíku. Našimi
pomocníky jsou zahradnické nůžky,
kladívka a hřebíky. Vymýšlíme zajímavé činnosti při každodenních toulkách
přírodou. Poznáváme a chytáme ryby

(zatím se učíme nahazovat s pruty a rozmotávat vlasce), řešíme rybářské kvízy,
zakrmujeme labutě a kachny, vyrážíme
na okolní kopce a památná místa. Nejzajímavějším cílem bude bájný Třemšín a
hlavně objevení třemšínského pokladu.
Pokud se nám ho podaří najít, určitě se
s vámi rozdělíme…
Kolektiv MŠ

Přijatá usnesená z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 7. 4. 2021, které se konalo v Klubovém
centru ve Hvožďanech od 17:30 hodin.
02/2021/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
ve složení: Bc. Petr Lavička, Veronika Krejčová, Milan Jaroš a
ověřovatele zápisu: Jiří Tůma a Petra Kmůchová a zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
02/2021/02 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 360/28, k. ú. Leletice o výměře cca 130 m2 (dle
GP), pro manžele B., Příbram, podmínky prodeje: 150 Kč/m2,
náklady spojené s převodem pozemku vč. GP hradí kupující
02/2021/03 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem části obecního pozemku p. č. 946 o výměře 100 m2 v k. ú. Roželov, pro
M. T., za podmínek: 10 Kč/m2/rok, doba pronájmu: do 31. 12.
2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
02/2021/04 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pronájem části obecního pozemku st. č.106/1 (max. výměra
1 m2), k. ú. Hvožďany u budovy Obecního úřadu čp. 80 za
účelem umístění výdejního boxu Zásilkovny.
02/2021/05 Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci
obecního majetku za rok 2020, vč. inventarizační zprávy za
rok 2020.
02/2021/06 Zastupitelstvo po projednání
a) bere na vědomí informaci o možnosti redukování zastavitelných ploch a způsobu financování změny č. 2 ÚP.
b) dává podnět k pořízení změny č. 2 ÚP podle § 55a a 55b
stavebního zákona, tedy zkráceným postupem pořizování.
c) určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6, odst. 5, písmene f) stavebního zákona, ve vazbě na § 55a a 55b pana
místostarostu Ing. Michala Zdeňka.
d) na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pověřuje
pořizováním změny č. 2 územního plánu pana Ing. Miroslava
Sládka -IČ 123 27 166.
e) ukládá starostce vybrat zhotovitele formou poptávkového
řízení s min. třemi nabídkami.
f) dává podnět k pořízení územní studie „Kněžský“ dle § 30
stavebního zákona.
g) určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle § 6, odst. 5, písmene f) stavebního zákona, ve vazbě na § 30 pana místostarostu
Ing. Michala Zdeňka.
h) na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pověřuje
pořizováním územní studie pana Ing. Miroslava Sládka - IČ
123 27 166.
i) ukládá starostce vybrat zhotovitele formou poptávkového řízení s min. třemi nabídkami.
j) pověřuje starostku obce k podpisu SoD na pořízení ÚS
„Kněžský“ a Změny č. 2 ÚP Hvožďany s Ing. Miroslavem Sládkem, Písek.
02/2021/07 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středo-

českého kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS „Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok
2021 z rozpočtu Středočeského kraje“ na projekt: „Hvožďany
– pořízení CAS 30 pro JPOIII“.
02/2021/08 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na projekt „Hvožďany – pořízení CAS 30 pro JPOIII“ a
jmenuje členy do komise pro otevírání obálek a členy hodnotící
komise v tomto složení: Markéta Balková, Ing. Michal Zdeněk,
Jiří Tůma, Ing. Petr Tůma, Miroslav Liška. Náhradníci: Martin
Fous, Mgr. Ivana Juračková, Petra Kmůchová. Výběrové řízení
zorganizuje firma MINOS CB s.r.o., České Budějovice.
02/2021/09 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo
01/2021/11.
02/2021/10 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve
výši 320 000 Kč na projekt „Obnova špejcharu ve Hvožďanech – fasáda, okna, dveře“ z Programu Ministerstva kultury
– Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP a
závazek finanční spoluúčasti dle podmínek dotace.
02/2021/11 Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele na projekt „Obnova špejcharu ve Hvožďanech – fasáda, okna, dveře“
na základě tří nabídek a pověřuje starostku obce k uzavření
smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou STAFIS – KT Pačejov.
02/2021/12 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt: „Zíbův mlýn ve Hvožďanech – oprava střech
– II. etapa“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití a spolufinancování dle podmínek dotace.
02/2021/13 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku k
31. 12. 2020 příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace“
a převod provozních prostředků HV ve výši 237 003,13 Kč do
rezervního fondu školy. Přílohou tohoto usnesení je protokol o
schvalování účetní závěrky.
02/2021/14 Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ a MŠ Hvožďany na školní rok 2021/2022.
02/2021/15 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č.360/20, za nemovitostí č. e. 26, k. ú. Leletice o výměře cca 50 m2.
02/2021/16 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p. č. 226/1, k. ú. Roželov o výměře 6 500 m2,
za podmínek: 2 000 Kč/ha/rok, doba pronájmu: od 1. 8. 2021
do 31. 12. 2025 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
02/2021/17 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení obecního
bytu č. 4 ve Hvožďanech čp. 160 pro p. T. K na dobu určitou
od 15. 4. 2021 do 31. 10. 2022, podmínky nájmu dle Usnesení
03/2019/18.
02/2021/18 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti VBO/4009/2021 IE—
12-600… mezi obcí Hvožďany (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.
(oprávněná).
02/2021/19 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k
SoD na projekt: Obnova Pacholeckého rybníka“ – termín dokončení díla do 31. 5. 2021.
02/2021/20 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na
rok 2021 pro Linku bezpečí z. s. Praha 8 ve výši 5000 Kč.
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Věšín
Jubilea v květnu 2021
65
65
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85
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Marie Voříšková
Zdeňka Fousová
Vladimír Šoul		
Jaroslava Moravcová
Jitka Vacková		

Věšín
Věšín
Věšín
Věšín
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 5. června od 8 do 12 hodin proběhne v naší obci sběr
nebezpečného odpadu. Občané mohou odevzdat staré barvy,
televizory, ledničky, automobilové baterie a oleje, pneumatiky
osobních automobilů, zářivky a jiný nebezpečný odpad v prostorách obecního dvora. Mobilní svoz z Bukové bude v 9 hodin z návsi.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

Stanoviště kontejnerů
k ukládání odpadu ze zahrad
Vážení spoluobčané, jaro je tu a s ním začíná sezóna sečení trávy. Opět proto byla osazena stanoviště kontejnerů pro
ukládání odpadu ze zahrad.
Místa kontejnerů:
Věšín – U Paňáčkovny
Věšín – U hřiště
Věšín – U pilské bytovky
Věšín – V jamách
Věšín – U bytovek (v případě volného)
Buková – U mostu na Nepomuk
Žádáme vás, abyste do kontejnerů ukládali pouze trávu, odpad ze zahrádek, listí nebo drobné větvičky. Velké větve, prosím, nadále ukládejte na skládku do Bukové a do Pískovny ve
Věšíně, kde jsou pro ně určená místa. Do kontejnerů nepatří
komunální odpad, železo, sklo a plasty. Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Hutr, starosta

Odstávka dodávky elektřiny Věšín
Plánovaná odstávka dne 5. 5. 2021 od 10:30 do 13:00 zahrnuje: Věšín čp.: 28, 38, 135, 215, 222, 223, 251, 253, 255,
256, 257, 259

V BUKOVÉ započali pracovníci firmy Elektrostav Strakonice s. r. o. s prováděním zemních prací na přeložce
rozvodů NN.
Foto: archiv obce

Zprávy ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo v úterý 13. dubna
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Prodej pozemku p. č. 1009/8, ostatní plocha o výměře 113 m2,
oddělený z pozemku parc. č. 1009/6 lesní pozemek a p. č.
1043/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 51 m2,
oddělený z pozemku p. č. 1043/1, vše v k. ú. Věšín, za cenu
100,- Kč/m2 a náklady s tím spojené.
2. Nákup pozemku p. č. 1018/5, travní porost v k. ú. Věšín
o výměře 164 m2, odděleného z pozemku p. č. 1018/4, k. ú.
Věšín za cenu 100,- Kč/m2 a náklady s tím spojené.
3. Záměr prodeje pozemku p. č. 1381/7 a části pozemků1441/6 a 1583/7, po hranici oplocení, vše v k. ú. Věšín, za
cenu 100,- Kč/m2 a náklady s tím spojené.
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 530/1, ostatní plocha,
jiná plocha o výměře cca 250 m2, v k. ú. Věšín za cenu 100,Kč/m2 a náklady s tím spojené.
5. Bezúplatný pronájem části pozemku 1568/2, ostatní plocha o výměře 2 m2, pro umístění „Z – BOX“ f. Zásilkovna s. r. o,
Lihovarská 1060/12 Praha.
6. Zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 420/59, v
k. ú. Buková u Rožmitálu p. Tř.
7. Podání žádosti o dotaci na obnovy památek, na výměnu
krovu a střešní krytiny kapličky Věšín z „Programu 2021 pro
poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“.
II. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce projednání návrhu smlouvy s f. Graphicwork – p. Milan Fous – reklamní činnost a marketing, Na
spravedlnosti 549, Rožmitál p. Tř.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 03/2021. Ing. Pavel Hutr, starosta

Hasiči v Bukové mají
nový dopravní automobil

Zástupcům JSDH Buková bylo 29.
března 2021 předáno od společnosti Porsche Inter Auto CZ spol.
s r. o. Praha nové hasičské devítimístné vozidlo VW Transporter
6.1 Kombi s pohonem 4x4. Při dodržení přísných epidemiologických
opatření za přítomnosti starosty
Obce Věšín Ing. Pavla Hutra, starosty JSDH Buková Václava Melouna a členů výboru Petra Kašpara, Josefa Skuhry a
Josefa Sýkory si bukovští hasiči převzali nový dopravní automobil. Po úspěšném výběrovém řízení v roce 2020 a přidělení
dotací Obci Věšín v celkové výši 750.000 Kč pro JSDH Buková
děkujeme za velice hodnotné vybavení Obci Věšín, starostovi
Ing. Pavlu Hutrovi a všem členům zastupitelstva za vstřícnost
a potřebnou finanční pomoc pro náš sbor k pořízení nového
vozidla. Oficiální oslava k této významné události proběhne
po uvolnění dosavadních epidemiologických opatření.
Rádi bychom si společnou oslavou také připomněli v letošním roce 10. výročí od dokončení rekonstrukce naší hasičské
zbrojnice s klubovnou, knihovnou a hospůdkou na návsi, jež
nám hasičům i všem občanům v Bukové od roku 2011 pěkně slouží. Zásluhou finanční pomoci Obce Věšín se dále jako
hasiči podílíme na společenské a kulturní činnosti v Bukové
a do dalšího období věříme, že po omezení přísných opatření
Covid-19 se brzy setkáme se všemi členy JSDH i občany Bukové při činnosti našeho sboru, jak jsme byli v každodenním
životě zvyklí. Všem občanům přejeme do dalších dnů pevné
zdraví. Za výbor JSDH Buková Václav Meloun a Petr Jeníček
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ZŠ a MŠ Věšín

Duben v mateřské škole

Měsíc duben začal oslavou Velikonoc,
ale bohužel se stále zavřenou školkou.
Takže děti v předškolní třídě téma
Velikonoce probraly formou distanční výuky. Pilně pracovaly na pracovních listech, ale i pekly velikonoční
dobroty a barvily a malovaly vajíčka.
Velký díky patří rodičům, kteří s nimi
pracovali doma. Stejně tak i rodičům
mladších dětí, kteří pilně pracovali na
nepovinných úkolech, tvořili a sázeli.
V pondělí 12. dubna se otevřela mateřská škola dětem z předškolní třídy.
Obávané testování zvládly děti skvěle a s naprostým klidem.
Na dětech byla znát radost, že zase vidí své kamarády i paní
učitelky. První dny byl čas věnován hlavně hraní, ale ani tak
se nezahálelo a pilně pracovalo, protože nástup do školy se
nám zase o kus přiblížil. Hodně času se trávilo venku, jen to
počasí by nám mohlo více přát.
Dětem z první třídy zůstala mateřská škola ještě uzavřena,
ale i tak pilně pracovaly na nepovinných úkolech a dozvídaly
se jejich prostřednictvím spousty nových věcí o naší planetě
Zemi, jejích obyvatelích i o tom, jak se o ni starat či jak třídit
odpad.
Kolektiv MŠ
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Sedlice
Poplatky ze psů

Žádáme majitele psů, kteří ještě
neuhradili poplatek, aby tak učinili do 31. 5. 2021.

Sběr železného šrotu

SDH Sedlice pořádá v sobotu 8. května od 9 hodin sběr železného šrotu v Sedlici.
Žádáme občany, aby připravili železný šrot před dům. Děkujeme.

Napouštění bazénů

Prosíme občany, kteří chtějí
napouštět bazény, aby tak učinili až po dohodě s panem
Jandou na tel. čísle 603 990 750. Důvodem je, abychom
tyto větší výkyvy v odběru pak mylně nepovažovali za poruchu na vodovodu. Děkujeme.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 18. 3. 2021

9/3/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program
zasedání dne 18. 3. 2021, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
10/3/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
11/3/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje smlouvu
o připojení na kanalizaci, paušální úhradě nákladů na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k
přípojce.
12/3/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje používání
automobilu a kontejnerů na bioodpad pro potřeby občanů za
stanovených podmínek.
13/3/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019 se společností
Šindler, důlní a stavební společnost s. r. o. ohledně změny
sídla dodavatele.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 15. 4. 2021

Pozvánka na virtuální prohlídku
Základní školy ve Věšíně

Odkaz na virtuální prohlídku najdete na http://www.
virtualni-skoly.cz/prohlidky/1264/vtour/tour.html

14/4/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program
zasedání dne 15. 4. 2021, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
15/4/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje zveřejnění záměru směnit nově vytvořený pozemek 843/34 orná půda
o výměře 145 m2 oddělený z pozemku parc. č. 843/33, nově
vytvořený pozemek 844/5 trvalý travní porost o výměře 214
m2 oddělený z pozemku parc. č. 844/4 a nově vytvořený pozemek 907/2 ostatní plocha komunikace o výměře 329 m2
oddělený z pozemku parc.č. 907, vše v katastrálním území
Hoděmyšl, obec Sedlice, ve vlastnictví obce Sedlice za nově
vytvořený pozemek 847/2 zahrada o výměře 14 m2 oddělený
z pozemku parc. č. 847 v katastrálním území Hoděmyšl, obec
Sedlice ve vlastnictví paní J. B. Nově vytvořené pozemky byly
odděleny dle geometrického plánu č. 474-48/2020.
16/4/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 957/4 ostatní plocha silnice o výměře 108 m2 v katastrálním území Hoděmyšl, obec
Sedlice, ve vlastnictví obce Sedlice za pozemek parc. č. 947/5
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 90 m2 v katastrálním území Hoděmyšl, obec Sedlice, ve vlastnictví paní J. T.
17/4/2021 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje smlouvy
o smlouvách budoucích na pozemcích parc. č. 228/4 v katastrálním území Hoděmyšl a parc.č. 2489/15 v katastrálním
území Rožmitál pod Třemšínem dotčených stavbou kanalizace a vodovodu a pověřuje starostu k jejich podpisu.
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Informace pro občany

Milí občané, stavba kanalizace
pokračuje, zatím pouze na přivaděči do Rožmitálu, Hoděmyšl
bude následovat v dalších měsících. Novinkou je, že se nám
podařilo dohodnout součinnost
ohledně přiložení optických kabelů a díky tomu se můžeme těšit na stabilní a rychlý internet
v každé domácnosti, která bude
mít zájem. Připojování bude probíhat průběžně s kanalizací. Další zprávou je, že jsme získali kvalitní recyklát, který
obec bude využívat nejen na opravy cest při stavbě kanalizace. Dále bych vás chtěl informovat, že jsme získali dotaci
60 % na nový vodní zdroj, tedy na druhou vrtanou studnu.
Její vlastní realizace proběhne nejspíše v roce 2022 a poté
bude opravdu dostatečná rezerva v zásobování pitnou vodou
jak naší obce, tak i Vranovic.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Prodej obecní štěpkovačky
Obec Sedlice prodává štěpkovačku LASKI LS 150D na větve do průměru 150 mm - naftový motor 21 kW. Velice
zachovalá, nevyužitá, v podstatě zánovní, pouze 30 motohodin, r. v. 2016, bez poruchy, plně funkční, technická
platná do 04/2022. Bližší info na Obecním úřadu Sedlice
- telefonní číslo 724 184 531.

Nabídka na bezplatný
sběr nebezpečných odpadů
Obecní úřad ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a. s. pořádají sběr nebezpečných odpadů v sobotu 5. června dle časového harmonogramu:
10:30 - 10:50 Sedlice, na návsi
11:00 - 11:15 Hoděmyšl, na návsi
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a. s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Přijímány budou tradičně
léky, barvy, oleje, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky a pneumatiky.
Ing. Jiří Čech, starosta obce

Vranovice
Plánovaná odstávka elektřiny
Plánovaná odstávka elektřiny v obci Vranovice se uskuteční
dne 4. května 2021, a to
od 7:30 do 10:00 hodin na č. p. 4, 7, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
48, 51, 54, 63, 65, 67, 74, 77, 101, 113, 114, 115, 121, 125,
130 a č. ev. 7.,
od 10:00 do 12:30 hodin na č. p. 5, 13, 32, 55, 58, 66, 92.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem
nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/
sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.
cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před
konáním odstávky.

Volenice
Stýskání po mateřské škole
Docházka do mateřské
školy byla v Bubovicích
přerušena stejně jako v jiných mateřských školách.
Děti si tedy užívaly nástup
jara s rodiči, sourozenci
nebo u kamarádů, jejichž
maminky byly ochotné je
pohlídat. Zatímco děti pobývaly doma, kolektiv pracovnic MŠ pod vedením
paní ředitelky Bc. Petry Havelkové zajistil provoz MŠ pro děti
zdravotníků. V této době byly paní učitelky se všemi „svými“
dětmi v kontaktu přes počítač. Žáčci a jejich rodiče dostávali
inspiraci k činnostem a drobné úkoly. Po kamarádech ze školky se jim ale stýskalo stejně jako po rozmanitých činnostech,
které naplňují pobyt ve třídách i ve venkovních prostorech. V
současnosti školku navštěvují předškoláci a jejich spolužáčci
už se těší na uvolnění vládních nařízení.
(mch)

Vševily
Žádost o dotaci na nové
vybavení společenského centra
Obec Vševily podala 19. dubna 2021
žádost o dotaci na MAS Podbrdsko z
Programu rozvoje venkova Ministerstva
zemědělství. Žádost byla podána na
nové vybavení společenského centra v
obci Vševily. V loňském roce obec opravila budovu společenského centra, která byla v havarijním stavu. V současné
době je nutné toto centrum vybavit novým mobiliářem – židle, stoly, sedačky.
Centrum bude sloužit občanům obce i jejím návštěvníkům
jako místo setkávání i jako centrum společenského a kulturního života v obci.
Ing. Karel Daniel, starosta

Děti se v mateřské škole věnují mnoha rozmanitým činnostem.
Foto: Bc. Lucie Kyliánová
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Jarní procházky okolní přírodou
Jaro letos nastupuje pozvolna. Naplňuje se pranostika: březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. Teplé dny
v únoru nás přesvědčily, že sluníčko dokáže zahřát, ale pak
se zase vrátily chladné noci. Přesto nás při procházkách přírodou okouzlují květiny na zahrádkách, v polích i na mokřinách. Znáte je?
(mch)

Bezděkov p. Tř.
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O počasí v březnu
Tento první jarní měsíc ještě občas připomínal zimu a skutečné jarní počasí proběhlo až v jeho posledním týdnu. Jako
celek vyšel březen po zhodnocení teplotně normální a srážkově
slabě podnormální, když průměrná teplota 2,4°C je jen 0,7°C
nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 31,3 mm představuje 78 % téhož normálu.
Od 1. do 4. 3. bylo sice v noci mrazivo, ale přes den vystupovaly teploty i nad 10°C, přičemž nejtepleji bylo 4. 3. s teplotou
13,5°C. Déšť se dostavil až téhož dne večer a spadlo 6,5 mm
srážek. V noci byl mráz i -4,4°C.
Od 5. do 10. 3. proběhlo nejchladnější období. Teploty přes
den většinou nedosahovaly ani hranice 5°C a v noci mrzlo silněji, přičemž teplota -8,2°C naměřená dne 7. 3. byla i nejnižší
v měsíci. Tento časový úsek byl zahájen silným sněžením a
ráno 5. 3. ležely 3 cm sněhu. Znovu sněžilo vydatněji od časného rána dne 10. 3., a tehdy napadlo 5 cm sněhu. V celém
tomto čase převažovalo počasí se zmenšenou oblačností a častým ranním až dopoledním jevem bylo jíní (šedý mráz).
V období od 11. do 22. 3. nebylo o moc tepleji a každodenně
se vyskytovaly srážky, většinou ve formě sněžení. Od 17. do
20. 3. jsme zaznamenali výskyt souvislé sněhové pokrývky až
2 cm vysoké. Do 14. 3. v noci nemrzlo. Pak se ochladilo natolik, že dne 20. 3., tedy na první jarní den, nevystoupila teplota
ani přes den nad bod mrazu (tzv. ledový den) a ráno téhož
dne mrzlo až -6,1°C. Celkově spadlo v tomto období cenných
17,8 mm vody. Převažovalo počasí se zvětšenou oblačností a
připomínalo spíše zimu. Ve dnech 12. až 14. 3. vály silné až
bouřlivé větry.
Od 23. 3. do konce měsíce panovalo konečně již jarní počasí
většinou se zmenšenou oblačností. Pršelo pouze 27. 3. (3,4
mm). Silně se oteplilo, teploty se rychle vyšvihly nad 15°C, jen
s výjimkou 28. a 29. 3., kdy bylo 11°C. Poslední dva březnové
dny přinesly rekordní teploty nad hranicí 20°C (tzv. teplé dny),
přičemž dne 31. 3. vystoupila teplota až na 23,3°C, což je i
nejvyšší teplota v měsíci. Ráno toho dne bylo jen 1,7°C, takže
tzv. amplituda teploty dosáhla mimořádné výše 21,6°C!
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Blešák u řeky

Aktuální informace z obce Bezděkov p. Tř.
najdete na oficiálním webu obce

sousedský prodej - nákup - výměna

Koupě

V Březnici se bude konat 22. května od 14 do 18 hodin
Blešák u řeky. Akce na starém kluzišti a v okolí řeky se
uskuteční dle aktuální situace a vládních opatření a nařízení k situaci Covid-19. Prodejní místo stojí 50 korun a
rezervace je nutná. Pro přihlášky a informace volejte na
telefonní čísla 606 115 251, 725 912 006 nebo pište na
e-mail: blesakureky@gmail.com.

www.bezdekovptr.cz

Aktuální informace z obce Koupě
najdete na oficiálním webu obce

www.obec-koupe.cz

Hudčice
Aktuální informace z obce Hudčice
najdete na oficiálním webu obce

www.hudcice.cz

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

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

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

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

20

Třemšínské listy - květen 2021

pr nt cup

i

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

Řádková inzerce
q.Hledám pronájem zahrádky s chatkou v Rožmitále
pod Třemšínem. Za nabídky děkuji. Telefon: 739 281 668.
q.Prodám hoblované plaňky – 250 ks. Rozměr 8x2x150
cm. Tel. č. 607 790 215.
q.Sháním ke koupi nebo k pronájmu garáž v Rožmitále
pod Třemšínem. Prosím nabídky na telefonní číslo 728
708 322.
q.Prodám byt ve Voltuši, č. p. 26, o celkové výměře
135,93 m2, součástí je sklep. Cena dohodou, volat po 16.
hodině na tel. 723 121 186.

MLÝN BOHUTÍN
PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA

ROZKRMENÉ KRŮTY
Stáří 7 týdnů

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

PROVOZ NEPŘERUŠEN

Prodej od 20. května 2021
Objednávky zasílejte SMS ve tvaru - jméno, adresa, počet
kusů, nebo volejte na mobil: 723 760 593, 728 194 451.

Akce platí při zakoupení kompletních
brýlí s určenými druhy skel.
Platnost akce 12. 4. - 30. 5. 2021.
Akci nelze kombinovat s jinými slevami.

PLATÍ PRO:
TÓNOVANÁ SKLA
SAMOZABARVOVACÍ SKLA
BRÝLE S KLIPEM

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

Oblékáme Vaše oči

Třemšínské listy - květen 2021
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Drogerie na Náměstí
v Rožmitále p. Tř.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
hledá

LABORANTA/TKU

v oboru zkoušení výrobků dřevařského průmyslu.
Místo výkonu práce: Březnice (Příbramsko)
Kontakt: miltnerova@vvud.cz
www.drevarskyustav.cz

rozšířila sortiment
o prodej barev
a technické chemie.
Dále je k dispozici sběrna
čistírny a prádelny, opravny
bot, v prodeji jsou také knihy
s regionální tematikou.
Srdečně vás zveme k nákupu.

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

SEKÁNÍ A ÚDRŽBA
TRAVNATÝCH PLOCH,
ÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ

Firma Roman Studnička
Nabízím práci nebo brigádu
za 25-30 000 Kč/měsíc.

Tel.: 734 353 641

OPRAVA, TŘÍDĚNÍ
DŘEVĚNNÝCH PALET

Pejsar&syn

Informace na tel.: +420 728 873 970

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

9. 5. 2021 - 16.00 hod.
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

Provozovna: Rožmitál p. Tř., Hutě p. Tř.

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
UKLÍZEČKA
Nabízíme:

Práci ve stabilní společnosti

Odpovídající finanční ohodnocení

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Příspěvek na penzijní připojištění

Stravenkový paušál

SKLADNÍK 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

Třemšínské listy - květen 2021
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Hledáme právě Váš talent!
Od roku 1997 je WSM výrobcem parkovacích a informačních systémů, se kterými se můžete setkat každý den.
Náš tým můžete posílit jako:



100 %

Svářeč

JISTOTA

Nabízíme Vám:






Jednosměnný provoz
Moderní pracovní prostředí
Práce na HPP
Nástup možný ihned






Třináctý plat v plné výši
4USBWFOLPWâQBVÝÈM
Týden dovolené navíc
Příspěvek na penzijní připojištění

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

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

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

Třemšínské listy - květen 2021
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Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

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

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

nabízí

Prodej ledvického uhlí,
písku a dopravu drtí


váženo na ověřené digitální váze




doprava zdarma

při odběru 15q skládání dopravníkem

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

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

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

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

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

instalace a pronájem koncového zařízení

ořech 1 Ledvice kátrované
ořech 2 Ledvice
kostka Ledvice
německé brikety
brikety uhelné
brikety uhelné Rekord 7“
brikety dřevěné RUF - buk
ořech 1 Bílina pytlované
ořech 1 Most kátrované

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

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

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

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

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka červnového čísla pro příjem
inzerce bude ve čtvrtek 20. května
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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Děti si užívají prezenční výuku

Zámek připravil Vajíčkový lov
V dubnu zorganizoval
spolek Rožmitálský zámek pro děti i nadšené
dospělé hru Vajíčkový
lov,
přizpůsobenou
protipandemickým
opatřením. Od konce
března do velikonoční neděle mohly děti
s rodiči na procházce
městem „lovit“ osm
barevných papírových
vajec umístěných kolem náměstí a zámku.
Hrací list se správně
vybarvenými vajíčky
nebo vyluštěnou křížovkou byl pak vyměněn za malou sladkou
odměnu. Lovu se zúčastnilo bezmála 50
dětí z Rožmitálu, ale i
z Voltuše a Pňovic.

Podbrdské muzeum obnovilo
Hofmeisterovu lavičku
Hvožďanští prvňáčci se po pauze způsobené uzavřením
škol kvůli opatřením proti šíření koronaviru do školy už
moc těšili na svou paní učitelku, paní asistentku a krásně
vyzdobenou třídu. Zvládli bez problémů testování a užívají si společné prezenční výuky.
Foto: archiv školy

Na předškoláky čekala po návratu
do školky spousta překvapení
V březnu kdosi poničil lavičku u Lípy královny Johanky v
Rožmitále pod Třemšínem. Lavička sem byla umístěna v
květnu 2018 při příležitosti Procházky s R. R. Hofmeisterem.
Inspirací pro ni byla fotografie rožmitálského spisovatele,
který si na podobné lavičce hověl pod památným stromem
před více než devadesáti lety. Rozhodli jsme se ji tedy co nejdříve opět obnovit a to se také podařilo. Ať vám Hofmeisterova lavička dál dobře slouží!
Podbrdské muzeum

Velikonoce v Podbrdském muzeu

Předškoláčky, kteří se vrátili 12. dubna do rožmitálské mateřské školy, přivítali nejen opravdoví čápi
na nedalekém komíně, ale
krásní čápi jim „přistáli“
také přímo ve školce.

Paní učitelky v rožmitálské mateřské škole vyráběly v době jejího uzavření
kromě jiného také nejrůznější dekorace a všichni
zaměstnanci se věnovali
jarnímu úklidu a výzdobě.

Velikonoční dílna Podbrdského muzea se přesunula do online prostředí, ale ne docela. Na
nádvoří muzea bylo v
době Velikonoc možné
obdivovat a také vlastními kraslicemi a výrobky
zdobit Velikonoční strom.
Slušelo mu to ve slunečních paprscích i se sněhovou pokrývkou. Všem,
kteří se do zdobení zapojili, děkujeme!
(pm)
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Na školáky čekalo testování i vysvědčení

Děti se pochlubily
krásnými dekoracemi

V pondělí 12. dubna se polovina žáků prvního stupně rožmitálské základní
školy vrátila do školních lavic. Při návratu se všichni otestovali neinvazivními antigenními testy. Testování zvládli bez problémů. Na snímku vpravo
jsou zachyceni školáci ze 3. A, kteří obdrželi netradičně až 12. dubna pololetní výpis vysvědčení.
Foto: archiv ZŠ

Děti z věšínské mateřské školy při nuceném uzavření školky způsobeném
opatřeními proti šíření koronaviru nezahálely. Se svými rodiči se mimo jiné
pilně připravovaly na Velikonoce a
pochlubily se krásnými dekoracemi. (r)

Hasiči z Bukové
mají nový automobil

STREET-WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ. V polovině dubna byly ve Hvožďanech
zahájeny práce na projektu „Street-workoutové hřiště pro veřejnost“, které vznikne v areálu multifunkčního hřiště. Jako první byly osazeny nové
herní prvky pro nejmenší a kovový mobiliář. Současně probíhá úprava
terénu a podkladu na osazení street-workoutových prvků. „Žádáme veřejnost, aby respektovala ohraničený prostor staveniště v horní části areálu
multifunkčního hřiště. Projekt by měl být dokončen do konce května,“
uvedla starostka Hvožďan Markéta Balková.
Foto: archiv obce

LÍPA REPUBLIKY. V říjnu 2018 byla na hvožďanské návsi vysazena lípa republiky u příležitosti 100 let od založení samostatného státu. V týdnu před
Velikonocemi byl osazen žulový kámen s nápisem, který toto významné výročí připomíná. „Chtěla bych touto cestou poděkovat obci Hudčice za tento
nádherný žulový kámen, který obdržely Hvožďany darem,“ uvedla hvožďanská starostka Markéta Balková.
Foto: archiv obce

Hasiči z Bukové si převzali nové auto.
Více se o této události dočtete uvnitř.

Plakátovací plochy
oživila skvělá hudba

Na plakátovacích plochách v Rožmitále
se objevily plakáty obsahující unikátní
QR kódy, které nabízejí v rámci projektu orchestru Police Symphony Orchestra bezpečnou kulturu. Než se budou
umělci moci se svými posluchači potkat
tváří v tvář, rozhodli se vytvořit projekt
Na viděnou. Pod každým QR kódem se
skrývá jiná skladba z koncertů tohoto
uskupení a většina mobilních zařízení
je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb s milými hosty, jako jsou
Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův
smíšený sbor a další.
(red)

