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Věšínští hasiči mají
nový automobil

Ročník XVIII. - č. 6

Nepříznivé počasí komplikuje
práce na stavebních projektech
I přes nepřízeň počasí a nezvykle velké
množství dešťových srážek pokračují
práce na stavebních projektech v celém
mikroregionu. Ve Hvožďanech značně
pokročily práce na renovaci hřbitova
a opěrné zdi pod kostelem. Před několika málo dny byly ukončeny čerpací
zkoušky na nově vybudovaných devadesátimetrových vrtech na pitnou vodu
a byly zahájeny práce na propojení vrtů

a vodojemu. „V současné době největší
problémy s počasím řeší stavbaři na obnově Pacholeckého rybníka, kdy deštivé
počasí znemožňovalo práce na betonáži
bezpečnostního přelivu a úpravě hráze,“ uvedla starostka Hvožďan Markéta
Balková. Naopak podle ní deštivé počasí
neovlivňuje práce na další etapě obnovy hvožďanského Špejcharu, kde vzniká
nové hygienické zázemí.
(red)

Zástupcům JSDH Věšín a Obci Věšín
byl 27. dubna 2021 předán od společnosti Auto Vinkler nový hasičský devítimístný automobil Ford Transit Kombi
s pohonem 4x4. Obci Věšín na něj byla
přidělena dotace Hasičského záchranného sboru ČR a Středočeského kraje v celkové hodnotě 750.000 korun a
zbývající částka ceny automobilu byla
doplacena obcí Věšín. Nový automobil
byl převzat starostou obce Věšín Ing.
Pavlem Hutrem, náměstkem starosty
SDH Věšín Jiřím Hutrem a členy JSDH
Věšín Františkem Milcem a Ing. Martinem Hutrem. Více informací najdete
uvnitř čísla.
(red)

Základní umělecká
škola má přijímačky

Základní umělecká škola Jakuba Jana
Ryby zve k přijímacím zkouškám do
všech uměleckých oborů. Rezervace termínů probíhá na www.zusjjrrozmitalptr.
cz. Více informací najdete uvnitř čísla.

Uzávěrka červencového
čísla bude v pondělí
21. června

ČARODĚJNICE VE ŠKOLCE. Obvyklé akce související s tradičním pálením čarodějnic se letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru nekonaly. Děti z
rožmitálské školky si ale pálení čarodějnic přesto užily. Oblékly se do čarodějných kostýmů, míchaly nejrůznější lektvary, kouzlily, tančily a užily si bujaré
veselí. O dalších aktivitách školky si můžete přečíst uvnitř.
Foto: MŠ
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Žáci rožmitálské speciální školy
se hned po návratu pustili do díla

Jaxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Po návratu do školy po nucené přestávce žáci rožmitálské
speciální školy nelenili a ihned se pustili v rámci pracovních činností do díla. „V dílně se snažíme zvyšovat
dovednosti při práci s různým materiálem a připravit do
života budoucí řemeslníky. Počasí jsme využili při práci
na zahradě, připravili skleník a do řádků jsme dali i brambory. Na produktech si děti pochutnají, protože je na podzim využijeme v rámci domácích prací, konkrétně vaření
v naší cvičné kuchyňce,“ uvedl ředitel školy Mgr. Pavel
Bártl.
Snímky: archiv školy

Výročí osvobození naší vlasti

Starosta města Rožmitálu pod Třemšínem Mgr. Pavel Bártl, předseda ZO KSČM Jaroslav Zíval, velitel SDH Rožmitál
pod Třemšínem František Polák a starosta SDH Rožmitál
p. Tř. Alois Brabenec položili u příležitosti výročí osvobození naší vlasti květiny k pomníku sovětských vojáků
a k hrobům našich hrdinů umučených německými fašisty.
Foto: František Žán

Šesťáci se zúčastnili akce Procházka
městem nejen pro pamětníky

Žáci 6. ročníku ZŠ J. J. Ryby se v dubnu v rámci předmětu
Výchova k občanství zúčastnili akce s názvem Procházka
městem nejen pro pamětníky, kterou pořádalo Podbrdské muzeum u příležitosti Mezinárodního dne památek
a historických sídel. Na fotce je žákyně 6. A a žák 6. B v
akci. Více informací najdete uvnitř Třemšínských listů
pod hlavičkou základní školy.
Foto: archiv ZŠ

Ve Hvožďanech a ve Věšíně
mají lidé k dispozici Z-BOX
Ve Hvožďanech a ve Věšíně je
umístěn Z-BOX firmy Zásilkovna. Ve Hvožďanech ho lidé
najdou ve výklenku obecního
úřadu a je již plně funkční.
Od 17. května je samoobslužný výdejní Z-BOX také
ve Věšíně, kde byl umístěn
pod školou naproti obecnímu
úřadu. Tento samoobslužný
box slouží k vyzvednutí objednané zásilky nebo naopak Z-BOX ve Hvožďanech
k odeslání zásilky zpět. Návod
k použití je přímo na Z-BOXu, přesto zde přiblížíme, jak na
to: Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží pres Zásilkovnu. V košíku pak zvolte doručení na výdejní místo. V nabídce výdejních míst vyhledejte název vybrané obce a vyberte
Z-BOX. Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu. U Z-BOXu zapnete na
svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
(red)

Z-BOX ve Věšíně pod školou naproti obecnímu úřadu
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Trčkové v červnu
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 2. a 16. června
vždy od 13 hodin. Na schůzce je možné
se předem domluvit telefonicky na čísle
318 620 005 nebo 774 419 790. (red)

Přípravy na léto jsou
už v plném proudu

Město Rožmitál pod Třemšínem provedlo čištění požární nádrže, která slouží
ve sportovně-rekreačním zařízení jako
koupaliště. Na čištění spolupracovaly
Technické služby v součinnosti s dobrovolnými hasiči JSDH Rožmitál p. Tř., za
pomoci jejich vybavení. Následují drobné opravy a údržba, zprovoznění filtrace
bazénu a pomalé napouštění. Do provozu přijdou také veřejné záchody, sprchy
a převlékárny v areálu. Již loni došlo k
zabudování dvou pontonů na vodní hladinu pro děti, letos vedení města počítá
s vybudováním skluzavky pro děti. Staré
skluzavky byly v minulosti odstraněny
s bezpečnostních důvodů, kdy nesplňovaly dané předpisy. „Věřím, že koupací
sezonu si všichni řádně užijeme i navzdory nelehké covidové době,“ uvedl radní
Aleš Haluska.
(ah)

U rybníku Jez vznikl
také nový chodník

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pokud byl duben nejchladnějším měsícem od roku 1941, lze se nyní, v době,
kdy píši příspěvek, jen dohadovat, jak
na tom bude letošní květen. Co je snad
pro všechny potěšitelné, je to, že máme
již druhým rokem po létech sucha zvýšený objem srážek. Je otázkou, zda je to
přirozený běh přírody nebo se opravdu
projevil celosvětový útlum ekonomiky,
např. počtu letadel ve vzduchu spojený
s epidemií koronaviru. Při zmínce o koronaviru jsem rád, že se nám v Rožmitále podařilo naočkovat výjezdním týmem
Oblastní nemocnice Příbram za výrazné
spolupráce pracovníků Města Rožmitál
p. Tř. ve zdravotním středisku nakonec
zhruba 1000 lidí. Spolu s těmi, kteří jsou
naočkováni u svých praktiků a těmi,
kteří již sami byli v očkovacím centru
v Příbrami, je podle údaje v centrálním
registru v našem městě naočkováno asi
1500 lidí, což je procentuálně ve srovnání celorepublikovém velmi dobré!
Očkování spolu s opatřeními vrací
pomalu společnost i v našem městě do
normálu.
Od 17. května chodí do škol všichni
žáci bez rotace, což je pro rodiče značná
úleva. Nutná omezení, jako je testování
a roušky, již nějak všichni vydrží. Snad
konečně lepší počasí umožní v červnu
přesunout výuku na část dne mimo
školní budovu a tím umožnit odložení
nepříjemných roušek. Pokud si školy
naplánovaly školy v přírodě, podle posledních pokynů se budou moci v červnu konat, což je vzhledem k určité izolaci dětí dobře i z hlediska kontaktů mezi
vrstevníky.
Uvolňuje se i situace ve sportu, což je
fajn jak pro dospělé, tak i děti. Pro mnohé, zvyklé na pravidelný pohyb, je dlouhá absence znát i na váze. Ve sportovních klubech nejen v Rožmitále panuje
obava, zda se ke sportu vrátí počet dětí,
které se mu věnovaly před pandemií,
zda je přeci jen pohodlnější život neosloví více. Zde záleží hodně na rodičích,

protože sport patří mezi
nezastupitelné součásti
života, i na trenérech,
jakou zvolí motivaci.
Ta je o to těžší, že pravidelné soutěže byly ve
všech sportech pro jaro
zrušeny.
Město chce v rámci možností rozjet i kulturu. V červnu
začne opět promítat rožmitálské kino.
Jeho program najdete v kulturním přehledu, který snad s uvolněním opatření
bude mít znovu pravidelně v Třemšínských listech své pevné místo. Uvidíme,
kolik lidí si v prvním letním měsíci najde
do kina cestu. Na nádvoří společenského centra připraví město ve spolupráci s Rodinným centrem Třemšínek pro
děti a rodiče Doktorskou pohádku, jejíž
součástí bude výtvarné snažení našich
nejmenších. Obrázky dětí a výtěžek z
dobrovolného vstupného bude zaslán
Oblastní nemocnici Příbram jako poděkování za starost o občany našeho města v průběhu epidemie. V minulém čísle
jsem slíbil náhradní projekt za tradiční
návštěvu královny Johanky v našem
městě. Půjde o jakési obrazové připomenutí minulých ročníků, pořádání trhu a
případná další vystoupení, která situace
dovolí a která se hlavně dají velmi rychle zorganizovat i případně zrušit. Svůj
provoz v květnu opět rozjelo návštěvníky velmi oblíbené Podbrdské muzeum.
Od června ho částečně opanují i naši
skauti, kteří již neúnavně pracují na výstavě o historii skautingu. Nenechte si
ji ujít, určitě i u starší generace evokuje
vzpomínky na mládí, mnohá posezení u
táboráku třeba za zvuku kytar a zpěvu
nestárnoucích písniček. Aby se nejen k
muzeu návštěvníci našeho města pohodlně dostali, budou se moci již brzy řídit
novými směrovkami.
Vážení spoluobčané, přeji vám, a tentokrát už snad opravdu, krásné slunné
dny a pohodu prvního letního měsíce.
Mgr. Pavel Bártl

Upozornění na omezení některých agend
Od 31. 5. do 3. 6. 2021 bude z provozních důvodů omezen chod některých
agend Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem:
pondělí 31. 5. 2021
8:00 – 10:00 uzavřeny podatelna, matrika, Bytové hospodářství
12:30 – 14:00 uzavřeno Bytové hospodářství
středa 2. 6. 2021
8:00 – 10:00 uzavřeny podatelna, matrika, Bytové hospodářství
V uplynulých dnech vznikl v Rožmitále
nový chodníček a proběhla úprava terénu u lávky přes stavidla rybníka Jez. (r)

Od pondělí 31. 5. 2021 do čtvrtka 3. 6. 2021 8:00 – 14:00 uzavřena účtárna
Ve čtvrtek 24. 6. a v pátek 25. 6. 2021 budou z provozních důvodů zcela uzavřeny podatelna, matrika, účtárna a Bytové hospodářství. Děkujeme za pochopení.
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Vzpomínka na Josefa Vondráška

Jsme zpátky!
Zahradní slavnost
25. června 2021 od 16 hodin
v areálu Základní školy J. J. Ryby

Královácká vzpomínka na vzácného člověka.
Byl krásný květnový den, jako vymalovaný. Modré nebe,
vzduchem se linula vůně kvetoucích třešní a jabloní, v dáli
po mezích kvetly trnky, na loukách v syté zeleni roztahovaly
a vyhřívaly se žluté hlavičky pampelišek. Stromy se oblékly
do sváteční jasné zeleně. Jaro. Jelikož situace v zimě nám nedovolovala rozloučit se s panem starostou Ing. Vondráškem
účastí na smutečním obřadu, rozhodli jsme se navštívit nový
hřbitov v Rožmitále pod Třemšínem a na hrob jeho rodiny
pietně položit květiny od Horních Králováků. V myšlenkách
jsme mu poděkovali za to, co pro všechny občany města a
celého regionu, pro známé, ale i pro nás udělal. Čest jeho památce.
pro Horní Králováky Jana a Míra Předotů

Rožmitál bude mít nový web

Oficiální webové stránky města Rožmitál pod Třemšínem
projdou v nejbližší době redesignem, aby odpovídaly nejnovějším standardům a zákonným požadavkům.
(fž)

Po roční přestávce jsme zpátky. Srdečně vás zveme na
další ročník Zahradní slavnosti, která se uskuteční v pátek 25. června 2021 od 16 hodin v areálu Základní školy
J. J. Ryby. Můžete se těšit na vaše oblíbené aktivity - zdolávání úkolů na sportovní stezce, vyzkoušení zručnosti v
dílničkách, šplhání po lanech do výšek, vybití energie při
stolním fotbale složeném z živých figurek a další. Jako
vždy přicházíme s něčím novým. Letošní slavnost bude
obohacena o stužkování „deváťáků“. Přijďte se po dlouhé
přestávce společně pobavit a vrátit se do našich životů!
Na Zahradní slavnosti budou dodržena nařízená protikoronavirová opatření, která budou v době konání slavnosti
platná.
Klub rodičů ZŠ J. J. Ryby

Rožmitál pod Třemšínem + obce
(rozpis svozů na II. pololetí 2021)
Četnost svozu
Zelená známka
1 x za týden
(52 svozů za rok)

Červená známka
kombinovaný svoz
(42 svozů za rok)

Žlutá známka
1 x za 2 týdny
(26 svozů za rok)

Modrá známka
1 x za měsíc
(12 svozů za rok)

Svozová oblast
Rožmitál, Starý Rožmitál
Zalány, Nepomuk, Věšín
Skuhrov, Pňovice, Hutě, Voltuš,
Strýčkovy, Nesvačily, Vranovice, Sedlice
Rožmitál, Starý Rožmitál
Zalány, Nepomuk, Věšín

Svozový den
od 1. 7. do 30. 9.
od 1. 10. do 31. 12.
úterý
úterý
pondělí
úterý v lichém týdnu

úterý

úterý v sudém týdnu

úterý

Vranovice, Sedlice

pondělí v lichém týdnu

pondělí

Skuhrov, Pňovice, Hutě, Voltuš,
Strýčkovy, Nesvačily

pondělí v sudém týdnu

pondělí

Rožmitál, Starý Rožmitál

úterý v lichém týdnu

Zalány, Nepomuk, Věšín
Vranovice, Sedlice, Bezděkov, Vševily
Skuhrov, Pňovice, Hutě, Voltuš,
Strýčkovy, Nesvačily
Rožmitál, Starý Rožmitál
Zalány, Věšín, Nepomuk
Vranovice, Sedlice
Skuhrov, Pňovice, Hutě, Voltuš,
Strýčkovy, Nesvačily, Bezděkov, Vševily

úterý v sudém týdnu
pondělí v lichém týdnu
pondělí v sudém týdnu
13. 7.

10. 8.

7. 9.

5. 10.

2. 11.

14. 12.

6. 7.

3. 8.

14. 9.

12. 10.

9. 11.

7. 12.

12. 7.

9. 8.

6. 9.

4. 10.

1. 11.

13. 12.

5. 7.

2. 8.

13. 9.

11. 10.

8. 11.

6. 12.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem

společenského centra.
18. 7. Ve venkovních prostorách
restaurace New Romance se uskuteční stejně jako v loňském roce od
15:00 Letní koncert Rožmitálské
Venkovanky. Před ním se od 12:00
bude konat zasedání Valné hromady
Fanklubu Rožmitálské Venkovanky. V případě nepříznivého počasí se
obě akce přesunou do společenského
centra.

5. 6. V Podbrdském muzeu se od 14 do
17 hodin uskuteční vernisáž letní interaktivní výstavy Zažij skauting! Po
slavnostním zahájení si budou návštěvníci moci na vlastní kůži vyzkoušet,
jaké to je, být opravdovým skautem.
Interaktivní výstavu představí skautky
a skauti ze střediska Skaut Rožmitál.
Vstup je zdarma. Od 19 hodin zveme
na Roztančené nádvoří Podbrdského
muzea, kde zahraje kapela Horváth
Band. Vstupné od 19:00 bude 100 Kč.
5. 6. – 29. 9. Láká vás posezení u táborového ohně nebo nocování v podsadovém stanu? Navštivte od 5. června
do 29. září letní interaktivní výstavu
Zažij skauting! v galerii Podbrdského
muzea. Dozvíte se také zajímavosti z
historie zdejšího skautingu. Otevírací
doba je úterý až neděle vždy od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin. Vstupné činí 50
Kč za osobu od 6 let, rodinné vstupné
je 150 Kč.
9. 6. V galerii Podbrdského muzea se
od 17:00 uskuteční Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy J. J.
Ryby. Vstupné je dobrovolné.
11. 6. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 český film Bábovky natočený podle úspěšné knihy
Radky Třeštíkové. V hlavních rolích se
představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková a další. Vstupné je 130 korun.
Film je přístupný od 12 let.
12. 6. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 15:00 českou rodinnou
pohádku Princezna zakletá v čase
s Markem Lamborou a Eliškou Křenkovou v hlavních rolích. Vstupné je 100
korun.
18. 6. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 americký rodinný
film Děda postrach rodiny, ve kterém se představí Robert de Niro, Uma
Thurman, Christopher Walken a další.
Vstupné je 100 korun.
19. 6. Zavzpomínáme na 18 let s královnou Johankou. V 10 hodin slavnostně zahájíme výstavu fotografií
z uplynulých ročníků Slavnosti královny Johanky před rožmitálskou radnicí, od 10 do 14 hodin bude připraven
dobový jarmark na náměstí. V 11 hodin
se můžete těšit na loutkové divadlo O
rytíři Wyndovi a zakleté Markétce v zámecké zahradě. Odpolední program zajistí šermíři na nádvoří zámku a večer
v 19 hodin zveme do zámecké zahrady
na divadelní představení Březnického
a rožmitálského divadelního spolku

V Rožmitále pod Třemšínem můžete
19. června zavzpomínat na 18 let s
královnou Johankou. Foto: archiv PM
Fabián a na muzikál Rosenthal.
25. 6. V areálu Základní školy J. J.
Ryby se bude konat od 16:00 další
ročník Zahradní slavnosti. Můžete
se těšit na vaše oblíbené aktivity jako
je zdolávání úkolů na sportovní stezce, zkoušení zručnosti v dílničkách,
šplhání po lanech do výšek, vybití
energie při stolním fotbale složeném z
živých figurek a mnoho dalšího. Letošní
slavnost bude obohacena o stužkování
„deváťáků“.
25. 6. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 německou komedii
Nightlife: Na tahu. Představní se v ní
Elyas M´Barek, známý z komedií Fakjů
pane učiteli a z Téměř dokonalých
tajemství. Vstupné je 120 korun, film je
přístupný od 12 let.
26. 6. Městské kulturní středisko
Rožmitál p. Tř. pořádá ve spolupráci
s Rodinným centrem Třemšínek akci
Doktorská pohádka - S díky pro
zdravotníky. Bude se konat od 15
hodin na nádvoří Společenského centra
v Rožmitále p. Tř. Divadlo Šimona
Pečenky uvede známou Doktorskou
pohádku, která vznikla na motivy stejnojmenné pohádky Karla Čapka a pro
děti bude připravena na nádvoří také
výtvarná dílna, kde budou moci malovat a vyrábět dárky pro zdravotníky z
Oblastní nemocnice Příbram. Výtěžek
z dobrovolného vstupného odevzdáme
spolu s dětskými výrobky a obrázky do
Oblastní nemocnice Příbram jako poděkování za náročnou práci zdravotníků
při koronavirové epidemii. V případě
nepříznivého počasí se akce přesune do

21. 8. V Rožmitále se uskuteční akce
Rožmitálskou lokálkou… za skautingem! Těšit se můžete na oslavu
místní dráhy na rožmitálském nádraží
s kapelou Bonanza, jízdy historickým
vlakem do Březnice a zpět, ukázku
hasičské techniky, občerstvení a jízdy
historickým autobusem do Podbrdského muzea na výstavu Zažij skauting!
Podrobnější informace naleznete v srpnovém vydání Třemšínských listů.

Hutě p. Tř.
18. 6. Kulturní dům Hutě pod Třemšínem zve od 20:00 na koncert kapely
Kabát Revival West.

Hudčice
3. 7. Pokud to situace kolem onemocnění Covid-19 dovolí, budou se konat v
parku v Hudčicích pouťové oslavy, při
kterých od 13:00 vystoupí kapela Kudrnáči, na 16:30 je plánováno představení Fabián, brdských lesů pán v podání
Březnického a rožmitálského divadelního spolku, v 18:00 se uskuteční mše
svatá v místní kapli a od 20:00 budou
hrát opět Kudrnáči při večerní venkovní
zábavě. Na ni bude vstupné 100 korun.

Vranovice
5. 6. Sbor dobrovolných hasičů Vranovice zve na soutěž v požárním útoku
O pohár starostky obce. Začne ve
13:00 na hasičském cvičišti u požární nádrže. Občerstvení je zajištěno,
po soutěži bude následovat taneční
zábava.
5. 6. Na zahradě Mateřské školy ve
Vranovicích se bude konat Dětský
den. Začátek je v 15:00.

Leletice
26. 6. Na návsi v Leleticích bude ve
14:00 slavnostně odhalena zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého za účasti Matice sv. Jana Nepomuckého. Slavnost doprovodí zpěvem Ivana
Hoyerová a hrou na varhany Hubert
Hoyer.

Nenašli jste na tomto místě svoji kulturní či sportovní akci? Pokud nějakou pořádáte, informujte nás o ní.
Stačí zaslat plakát nebo zprávu o akci na e-mail tremsin.listy@rozmitalptr.cz.
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Letní výstava Zažij skauting!
Ve druhé polovině května
intenzivně
připravovali
skauti a skautky v galerii
Podbrdského muzea letní
interaktivní výstavu Zažij
skauting! Do podsadového stanu, indiánského tee
pee i táborové sprchy se
můžete přijít podívat už
na vernisáži v sobotu 5.
června od 14 hodin. Od 19
hodin zahraje na nádvoří
Podbrdského muzea kapela Horváth Band. Výstava
potrvá do 29. září.
(pm)

Rozhovor s kurátorem výstavy
a skautem Tomášem Brettlem
Zažij skauting! Tak se jmenuje letní interaktivní výstava v Podbrdském muzeu. Jak ho zažívají ti, kteří právě výstavu pro nás připravili? Zeptali jsme se kurátora výstavy, skauta a
průvodce Podbrdského muzea Tomáše „Vóři“
Brettla:
Jak vznikl nápad na výstavu o rožmitálském skautingu?
Letos proběhne 110. výročí Americké kolonie skautů Rožmitál Františka Hofmeistera. Byli to tehdy jedni z první skautů
ještě v tehdejším Rakousku-Uhersku. Chtěli bychom výstavou ukázat dlouhou skautskou tradici, ale i to, že skauting
není nic zdřevnatělého a že se jako vše okolo nás vyvíjí a je
atraktivní pro současné děti, mládež i dospělé.
Na co se mohou návštěvníci těšit?
Připravili jsme výstavu, kde si každý najde to své. Skládá se
ze dvou částí. Interaktivní část nabídne skautování na vlastní
kůži – podsadový stan, posezení u táboráku anebo třeba táborovou sprchu. Druhá část mapuje rožmitálskou skautskou
činnost od roku 1911 až do současnosti, a tak se mnozí určitě
poznají na táborových fotkách z minulých let.
Je to výstava jen pro skauty? Co mohou čekat ostatní?
Výstava Zažij skauting je určena jak pro ty, kteří se nikdy
neodvážili na letní tábor - u nás na výstavě ho bezpečně zakusí pod střechou - i pro ty, kteří jsou na letních táborech jako
doma. Fenomén táboření se nedá popsat, musí se zažít.
Jak dlouho a jakým způsobem probíhala příprava výstavy?
První nápad o výstavě přišel před pěti lety. Tehdy jsme na
nabídku Podbrdského muzea kývli a domluvili se na spolupráci. Práce na výstavě jsou intenzivní poslední půlrok a přelom května a června je opravdu velmi intenzivní. Snažili jsme
se nevytvářet nic umělého, přinášíme výstavu, díky které návštěvníkům ukážeme, jaká je opravdová skautská činnost a
co společně zažíváme.
Budou nějaké speciální akce k výstavě?
Jsme moc rádi, že 5. června od 14 hodin proběhne slavnostní vernisáž a od 19. hodiny večerní Roztančené nádvoří.
V sobotu 21. srpna se uskuteční v rámci Dne železnice od
14 hodin oživená výstava s komentovanými prohlídkami. V
plánu je také oblíbená muzejní noc, o které ještě budeme informovat.
Jaký význam má skauting pro vás, autory výstavy?
Skauting přináší neomezené možnosti. Nabízí mladým lidem možnost seberealizace a podíl zodpovědnosti. Já vždy
říkám, že jen díky skautingu a skautským kamarádům a kamarádkám můžu zažívat věci, které bych jinde nezažil – třeba
organizovat letní interaktivní výstavu.
Děkujeme za rozhovor.
(pm)

Práce žáků výtvarného oboru
si můžete prohlédnout na webu
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy J. J. Ryby
v Rožmitále pod Třemšínem, která se
měla konat v dubnu v galerii Podbrdského muzea, má letos virtuální podobu:
Na stránkách www.zusjjrrozmital.cz i
na stránkách www.podbrdskemuzeum.
cz najdete odkaz, na kterém si můžete
prohlédnout práce žáků vzniklé v době
distanční výuky pod vedením Petry Peštové, Lucie Haškové
Markové, Evy Peštové a Jana Melichara.
(pm)

Slavná výročí

Poklad pana Růžičky

Letos v červnu si připomeneme
hned dvojité výročí prvního rožmitálského fotografa a oblíbeného lékaře, pana Adolfa Růžičky. Narodil
se 19. 6. 1851 ve Stráži nad Nežárkou a do Rožmitálu přišel někdy
v osmdesátých letech 19. století.
Hned se čile zapojil do veřejného
a kulturního života. S F. Stupkou
založil roku 1883 spolek „Literární kruh“ a stal se jeho předsedou.
Předsedal také místní školní radě
a po dobu jednoho volebního období zastával funkci starosty
města. Pečoval o památku J. J. Ryby – nechal zasadit pamětní desku na budovu tehdejší obecné školy a zasloužil se o
úpravu Rybova hrobu. Adolf Růžička zemřel před 80 lety 26.
6. 1941.
V dnešní době jej nejvíce spojujeme s jeho fotografickou vášní. Adolf Růžička po sobě zanechal opravdový dokumentační
poklad – unikátní soubor asi 300 destiček skleněných negativů z přelomu 19. a 20. století, pečlivě popsaných a zabalených do papírových obalů. Mají velkou vypovídací hodnotou:
přibližují nám Růžičkovu dobu a seznamují nás s tehdejší
podobou města, jeho obyvateli, zachycují významné události,
záležitosti všedního dne, nebo dokonce živelné pohromy, jako
například následky velké vody v roce 1895 nebo stavbu místní železnice. Tento poklad v posledních letech prochází v Podbrdském muzeu procesem řádného zpracování: negativy byly
očištěny, naskenovány a zabaleny do speciálního nekyselého
papíru. V tomto roce pracujeme na jejich on-line databázi,
která by měla být zprovozněna do konce letošního roku. (pm)

Tesař z Rožmitálu

V červnu se v Rožmitále před 120 lety narodil Antonín Gotthard Tesař, jeden z méně známých rodáků; knihovník, člen
kapucínského řádu, autor několika knihovních katalogů a
vynálezce ve své době nového stylu katalogizování knihovních
fondů. Stopy jeho osobitého způsobu katalogizace je dnes
možné dohledat na různých místech jeho působení. V kapucínské knihovně na Hradčanech například nově zkatalogizoval celý knihovní fond, kterému dodal pevný řád a přehlednost. Od roku 1860 působil P. Gotthard Tesař v kapucínském
klášteře v Sušici. Tam v letech 1875–1876 sepsal historicky
nejvýznamnější katalog sušické kapucínské knihovny, který
se dochoval do dnešní doby a je uložen v sušickém Muzeu
Šumavy. Páter Tesař zemřel 28. 4. 1880 v místě svého posledního pobytu. Jeho dílo dnes oceňují zejména badatelé, knihovníci a archiváři.
(pm)
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18 let s královnou Johankou
Program „Slavnosti královny Johanky v malém“
sobota 19. června 2021, Rožmitál pod Třemšínem

10 hodin
		
		
10 – 14 hodin
11 hodin
		
14 – 18 hodin

slavnostní zahájení výstavy 18 let
s královnou Johankou na rožmitálském
náměstí před radnicí
dobový řemeslný jarmark na náměstí,
který pořádá MAS Podbrdsko
loutkové divadlo O rytíři Wyndovi
a zakleté Markétce v zámecké zahradě
setkání se šermíři na nádvoří zámku

Večerní program v zámecké
zahradě (vstupné dobrovolné):
19 hodin
		
21 hodin

divadelní představení Fabián, Březnický
a rožmitálský divadelní spolek
muzikál Rosenthal

Občerstvení ve středověké krčmě v zámecké zahradě
Chcete si užít 18 let s královnou Johankou v sobotu
19. června ve středověkém oděvu? Přijďte si ho jako
každý rok půjčit zdarma do Podbrdského muzea!
Otevřeno denně od 9 do 16 hodin.

Všechno nejlepší našemu Karlovi IV.
a R. R. Hofmeisterovi v jedné osobě!
Víte, co mají společného císař Karel IV. a spisovatel Rudolf
Richard Hofmeister? Oba slaví narozeniny v květnu. Proto bychom rádi, i když trochu opožděně, popřáli všechno nejlepší
tomu, kdo tyto velikány v uplynulých letech ztvárnil nejen pro
žáky základních škol z Rožmitálu a okolí, ale i pro širokou
veřejnost: panu Miloslavu Marouškovi. Pan Maroušek toho
stíhá mnoho, od práce v zastupitelstvu města po monitorování rožmitálských čápů. S velkou ochotou a nadšením se
také už několik let ujímá hereckých rolí našich velikánů na
vzdělávacích programech připravovaných Knihovnou manželů Tomanových a Podbrdským muzeem.
Své vlastní narozeniny, letos krásně kulaté, oslavil Miloslav
Maroušek už v březnu. To ho spojuje s dalším „jeho“ velikánem, Janem Amosem Komenským. A to zdaleka nejsou
všechny jeho „vzdělávací“ role! Patří k nim také T. G. Masaryk, K. J. Erben, svatý Mikuláš…
Milý Mílo, děkujeme Vám za trpělivost a pečlivost, s jakými
přijímáte naše nápady, a doufáme, že si ještě několik významných osobností s námi „střihnete“! Pevné zdraví a radost z
každého dne přejí za Knihovnu manželů Tomanových a Podbrdské muzeum Dana Súlovcová a Pavla Váňová Černochová.

Naši milí, rožmitálští i přespolní,
v letošním roce bohužel nebylo možné připravit
náš tradiční slavnostní příjezd do rodného města.
Zlá choroba zabránila setkávání lidí. Naše pouto
k milovanému Rožmitálu a jeho laskavým obyvatelům ale přetrhnout nemohla. A proto vás nyní,
když už můžeme s nadějí doufat, že se strach z
vážné nemoci už nevrátí, z celého srdce zveme
na drobnou oslavu, při níž zavzpomínáme na
všechna naše setkávání v uplynulých letech! V
sobotu 19. června l. p. 2021 se přijďte podívat
na své náměstí, kde před slavnou radnicí zahájí
pan starosta výstavu fotografických obrazů, zachycujících všechny Dny s královnou Johankou i
Slavnosti královny Johanky, konané v Rožmitále
od roku 2003. Při té příležitosti se můžete od 10.
do 14. hodiny potěšit na jarmarku mistrovskými
díly farmářů a řemeslníků a ulevit svým měšcům
s dukáty. Dítkům je pak určené loutkové představení od 11 hodin v zámecké zahradě: Teátr Vaštar vám převypráví prastarou rytířskou legendu
O rytíři Wyndovi a krásné Markétce. Vypráví
příběh o hrdinství, kterého je zapotřebí v každé
době, i v té naší!
Naše rodové sídlo, zámek Rožmitál, bude po
celé odpoledne hostit na nádvoří udatné rytíře,
kteří rádi předvedou své zbraně i své šermířské
umění! Hned dvě skupiny místních kejklířů pak
ve večerních hodinách potěší vaše zraky v zámecké zahradě: Březnický a rožmitálský divadelní
spolek zahraje o 19. hodině drama podle pověsti
o lesním duchovi Fabiánovi, veselou podívanou
se zpěvy pak jistě nabídne ve 21 hodin muzikál
družiny Rosenthal!
Radujte se a veselte, naši milí poddaní! Jen vás
naléhavě prosím, dbejte všech opatření a myslete
na své zdraví! Ať se v příštím roce opět všichni
shledáme na Slavnosti královny Johanky.
Toho si z celého srdce přeji. Přijměte také srdečné pozdravy od našeho milého chotě, českého krále Jiřího. Pamatujte, že v myšlenkách jsme
stále s vámi v Rožmitále!
Johanka z Rožmitálu, královna česká

Procházka nejen pro pamětníky
Na Procházku městem nejen pro pamětníky se v průběhu května vydali malí i velcí. Dvacet zastavení po městě připomínalo
na starých fotografiích a v krátkých textech historii těchto
míst. Kdo chtěl, mohl procházku projít i s pracovním listem.
Moc nás těší pozitivní ohlasy, za které děkujeme, a všem, kteří
ještě procházku projít nestihli, vzkazujeme, že cedulky ponecháme na místech do konce června. I poté, co zmizí, najdete
procházku na stránkách www.podbrdskemuzeum.cz.
(pm)
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Poděkování

Vzpomínky
Odešel jsi cestou, kudy chodí každý
sám, jen vrátka vzpomínek zůstala dokořán. Dne 16. června 2021 uplyne 24
smutných roků, kdy nás navždy opustil
náš drahý a nezapomenutelný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Ladislav
Fous ze Zalán. Nikdy nezapomene syn
s rodinou a dcera s rodinou.
rrrr
Dne 19. června 2021 uplyne 40 let od chvíle, kdy odešel na poslední špacír pan
Josef Bouček, rodák z Bukové, polesný z Trepandy,
myslivecký kynolog, kronikář Voltuše a vzácný člověk. Milý dědo,
ve vzpomínkách jsme stále spolu. Ruda
Mareš s rodinou.
rrrr
Dne 24. května, před čtrnácti lety nečekaně odešel
pan Josef Jančar z Vranovického dvora. Vzpomínáme
na něj i na jeho milovanou
manželku Vlastu. S láskou
rodina, sousedé a přátelé.
rrrr
V květnu tomu byly čtyři
roky, co nás navždy opustil a odešel do rybářského
nebe bývalý a dlouholetý
předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Rožmitál pod Třemšínem, pan
Josef Janota. Zemřel po dlouhé a těžké
nemoci v nedožitých sedmdesáti letech.
Josef Janota vedl naši rybářskou organizaci bezmála čtvrt století. Byl u zrodu
osamocení naší místní organizace, získávání rybníků, budování sjezdů a cest,
pořízení nákladního vozidla či pořádání
rybářských plesů. Za jeho veliké nasazení a rybářskou práci mu děkujeme.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj s
námi. Petrův zdar. Rybáři Rožmitál pod
Třemšínem.
rrrr
Odešli jste tiše, jako když hvězda padá,
zůstala jen bolest, která neuvadá. Osud
nám nevrátí, co nám vzal, vrací se vzpomínky a s nimi velký žal. Dne 19. května
2021 uplynulo devět smutných let, kdy
nás navždy opustila paní Květoslava
Radilová z Leletic. Dne 20. května 2021
jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny
pana Františka Radila z Leletic a dne
21. června 2021 uplyne jeden smutný
rok od chvíle, kdy nás navždy opustil.
Kytičku na hrob pokládáme a s láskou
na vás vzpomínáme. Dcery a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Zhasly oči plné lásky naší
drahé maminky, nezhasnou
však nikdy na ni v srdcích
naše vzpomínky. Dne 30.
června 2021 uplyne třináct
let od chvíle, kdy nás opustila paní Marie Minaříková z Rožmitálu
p. Tř. Stále vzpomínají dcery Marcela
a Alena s rodinami. Vy, co jste ji znali,
vzpomeňte s námi, rodina vám děkuje.
rrrr
Čas plyne jako řeky proud,
jen bolest nad Tvou ztrátou se nedá zapomenout.
Dne 5. června 2021 je to již
21 let, kdy nás opustil pan
Josef Nanko z Hvožďan.
Dne 1. srpna 2021 by oslavil sté narozeniny. Nikdy nezapomenou dcery Alena a
Dana s rodinami.
rrrr
Dne 19. června 2021 uplynou dva roky, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, babička a prababička,
paní Růžena Pourová, rozená Dražanová z Rožmitálu pod Třemšínem. S láskou vzpomínají
manžel, děti, vnoučata a pravnoučata.
Moc nám chybíš.

m Ráda bych poděkovala starostce
Hvožďan, paní Markétě Balkové za její
nasazení při zajištění očkování pro své
občany. S vděkem a úctou Jana Kramosilová a další vděční spoluobčané
q

m Chtěla bych touto cestou poděkovat
za odstranění boudy pro toulavé kočky,
kterou si na trávník u panelového domu
v Rožmitále p. Tř. umístila na veřejné
prostranství města jedna obyvatelka s
přítelem. Dlouhou dobu to hyzdilo sídliště, sužoval nás zápach z krmení, zbytků jídla a exkrementů od koček, vadil
nám pohyb koček po našich autech, ale
nejhorší bylo velké množství krys a kun,
které chodily na krmení pro kočky. V
centru sídliště, kde mimo řady obyvatel
bydlí také spousta maminek s dětmi, takové věci nemají co dělat. O odstranění
se postaral pan starosta města Mgr. Pavel Bártl a radní města pan Aleš Haluska, a proto jim patří velké díky. Zuzana
Schwarzová
q

rrrr
Ti, které jsme milovali, neodchází. Jsou stále s námi
každý den. Našim srdcím
velmi schází. S láskou na ně
vzpomenem. Dne 9. června
2021 uplynou čtyři roky od
chvíle, kdy se nám nevrátil domů náš
nejdražší Luboš Vondrášek. V srpnu by
oslavil 32. narozeniny. S láskou maminka, Péťa, Andy, Kubíček, babičky, dědeček a všichni, kterým tak moc chybí.
Lubí, jsi pořád s námi.

Radostné chvíle

rrrr
Kytičku na hrob pokládáme a s láskou vzpomínáme. Dne 15. června 2021
uplyne již šest let, co nás opustila naše
maminka, babička a prababička, paní
Tonička Boušová. S láskou vzpomínají
děti Pepík, Dana a Mirek s rodinami.
rrrr
Před rokem, 20. června
2020, dotlouklo srdce mého
milovaného manžela Josefa
Kabáta, který byl dlouholetým rychtářem Spolku
Beneše z Blíživy, hasičem
i myslivcem. Kdo jste Pepu měli rádi,
zavzpomínejte s námi. Za celou rodinu
děkuje Lenka.

Třemšínské listy v elektronické podobě najdete na www.rozmitalptr.cz.

Na vědomost se dává, že po mnoha letech mají Nesvačily nového občánka.
Dne 17. dubna 2021 se nám narodila
Jasmína Bilenko. Do života přejeme
Jasmínce hodně zdraví a spokojenosti.
Rodina Dolejšova a Bilenko

Knihovna Voltuš
bude otevřena

7. června 2021
od 13:30 do 15:00
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus
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Čapí epizoda pokračuje
V článku o čápech v dubnovém vydání jsem uvedl,
že snad čápa mrazivé počasí neodradí a začne hnízdo
připravovat. Připravoval,
pilně pracoval, nosil větve
i suchou trávu a šlechtil
„příbytek“ pro partnerku.
Přesně po týdnu ale bylo
hnízdo prázdné. Dne 24.
března na hnízdě stál a
následující den jsme ho marně vyhlíželi. Kam se poděl? Vrtalo to v hlavě mně a jistě i dalším z vás, kteří čápy sledujete.
Dne 2. dubna v 7:45 přilétl na hnízdo čáp. Podle doby příletu
odpovídal termín na samici. Byla to samice, nebo se nám vrátil náš samec z výletu? Už 7. dubna dosedl na hnízdo další
čáp a hned se k sobě měli. Pro další upřesnění jsem oslovil
Ing. Vlčka z Oddělení ochrany přírody a krajiny Plzeňského
kraje, který mi řekl, že je pravděpodobný návrat čápa ze 17.
března, což se prý nezřídka stává, neboť pokud panují nepříznivé povětrnostní podmínky a je nedostatek potravy, čápi si
zaletí do teplejších či potravinově bohatších míst, kde potravu
naleznou. Pak se na původní místo vrátí a očekávají přílet
partnerky. Je i možnost, že na hnízdo 7. dubna přilétl i jiný
čáp. Pravděpodobnější je varianta návratu původního samce z
„inspekční cesty kontroly potravinového řetězce“.
Abychom tedy upřesnili termín příletu samce a samice, budeme se držet termínu 17. března pro přílet samce, který se
vrátil 2. dubna na hnízdo, a 7. dubna pro přílet samice. Ta již
na hnízdě sedí a doufám, že se mladých čápů dočkáme.
Věřme, že už nám další překvapení čápi nepřipraví a zdárně
bude probíhat hnízdění i další žití na hnízdě.
Pro zajímavost uvedu také zajímavé informace od Ing. Vlčka. Od povedeného oplodnění vajíčka (nelze však zjistit, kdy
se to podařilo) uplyne 10 až 14 dní do snůšky prvního vajíčka.
Další následují po zhruba dvou dnech. Poté se na sezení podílejí oba rodiče střídavě. Na začátku sezení na vejcích je to zřejmě více samička, pak se v péči o potomky střídají. Po měsíci,
odborná literatura uvádí 33 dní, se čápata líhnou. Příroda je
věda, která je mnohdy velkou neznámou a pro nás laiky také
složitě pochopitelnou.
Miloslav Maroušek

Historie slévárenského komína
se píše už sto sedmdesát let
Pro nás, kteří sledujeme počínání čapí rodinky na hnízdě, je
komín bývalé rožmitálské slévárny něčím obvyklým, co k tomuto místu patří. Život tohoto komínu se začal psát v roce
1851 tím, že bylo rozhodnuto zmodernizovat „dolejší“ vysokou pec pod rybníkem Jez. Součástí nové vysoké pece musel
být komín. Známá citace z pohádky „jak řekli, tak udělali“ se
naplnila a komín byl v tomto roce postaven a zmodernizovaná
vysoká pec začala pracovat. Dle dochovaných pramenů byl
komín a samozřejmě i vysoká pec v provozu do roku 1877, to
znamená, že byl komín v provozu 26 let. V letošním roce tedy
slavíme 170 let jeho „života“. Bylo zde odlito mnoho výrobků a
nejenom průmyslových. Odlito bylo i mnoho dalších výrobků
s náboženskou i loveckou tématikou.
Scházelo však málo a komín byl na žádost majitele Ravaku zbourán. Dokonce mu bylo zbourání povoleno. Na základě
odvolání města (v Rozhodnutí z KÚ o zbourání chyběly některé důležité dokumenty) a velmi početné petici za zachování
komína, kde byly téměř dva tisíce podpisů, se podařilo bourání zrušit. Byl to dlouhý úřednický boj o jeho zachování.
Pan Miroslav Hásek, náš místní významný výtvarník, napsal v říjnu 2009 velmi pěkný článek s názvem Jak přicházíme o památky. Veškeré údaje z něj jsem převzal z tohoto
článku. Pan Hásek mi tehdy poradil, abych napsal dopis
na Ministerstvo kultury s návrhem na uznání komína jako
kulturní památky. Této žádosti předcházelo doporučení oddělení památkové péče v Příbrami, dokonce i doporučení
Národního památkového ústavu v Praze, kde jsme osobně jednali. Bohužel, snaha byla marná. Ministerstvo žádost
zamítlo s odůvodněním, že komín nenese stopy výrazné architektury, stavitelského umu či technologie. Boj o zachování komína jsme sice prohráli, ale komín jsme zachránili.
Děkuji všem, kteří se na záchraně komína podíleli – Ing.
Josefu Vondráškovi, tehdejšímu starostovi města, panu Miroslavu Háskovi za podněty a rady (oba nejsou již mezi námi) i
všem, kteří se buď technickou radou, zpracováním dokumentů či podpisem petice na záchraně komína podíleli.
Dovolil jsem si napsat tento článek proto, abych nejen vyzdvihl stáří komína, ale i ve známost dal, že komín a čápi nám
nejsou lhostejní a je mnoho těch, kteří přiložili ruku k dílu –
záchraně komína.
Miloslav Maroušek

Hipoterapie v Centru Rožmitál pod Třemšínem
I v této nelehké době, kdy jsou naši klienti téměř izolovaní od svých blízkých,
jsme se v Centru Rožmitál p. Tř. rozhodli nabídnout klientům novou službu
v podobě hipoterapie. Podstatou projektu jsou naši dva poníci Tyramisu a
Amálka. Tyto dvě poničky jsou ustájené přímo v Centru Rožmitál p. Tř., kde
dělají klientům každodenní společnost.
Jejich hlavní předností je náklonnost a
oddanost lidem, což je nezbytné pro vykonávání hipoterapie. V centru, ale nemáme jen poníky, společnost jim dělají
také tři lamy Bedřich, Božena, Blažena
a tři ovečky. S těmito šesti společníky se
mohou klienti také mazlit, krmit je a být
v jejich bezprostřední blízkosti. Hlavní
roli však přebírají poníci.
Tento způsob terapie je přínosem
hned z několika pohledů. Klienti se v
rámci hipoterapie zapojují jak po pohybové stránce, tak i po psychické. Někteří, ač na vozíku, se snaží alespoň ke

koni přiblížit, přemýšlí o koni, nikoli o
svém handicapu. Pro některé je už jen
čištění koně nesmírně náročné, ale mají
obrovskou snahu to zvládnout. Velkou
roli hraje i možnost dotyku. Je to opravdu zážitek, když si kůň opře hlavu, přivře oči a čeká na jejich pohlazení nebo
prostě jen je v jejich blízkosti.
Projekt tohoto typu samozřejmě vyžaduje spolupráci většího počtu lidí, jak
personálu, který se stará o krmení a
údržbu výběhů, doprovod klientů personálem, až po samotnou hipoterapii.

Myslím, že to, co děláme, má smysl. V
době, kdy nás svírá koronavirus, jsme
rádi, že našim klientům můžeme tímto
způsobem zaplnit volnou chvilku a vykouzlit úsměv na rtech i ve chvílích nezbytného odloučení od blízkých.
Na závěr bychom vás chtěli tímto článkem upozornit na problematiku krmení
koní a ostatních hospodářských zvířat.
Ačkoliv lidé mnohdy chtějí zvířeti přilepšit, můžou naopak, bohužel nevědomě,
uškodit.
Těm z vás, kteří by chtěli zvířatům
přilepšit, nabízíme možnost učinit tak
formou sponzorských darů, například
v podobě krmení pro hospodářská zvířata, jablek, mrkve apod. Zároveň na
vás apelujeme, nekrmte žádná zvířata
bez vědomí jejich majitele. Zvířata, jako
jsou například koně, nemohou zvracet,
a proto u nich hrozí nebezpečí koliky.
Děkujeme za dodržování zákazu samovolného krmení. Nikola Vobroučková
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Červnové akce pro děti
q Hry se slovníkem – 2. 6. odpoledne
- Ve slovníku se dají najít neznámá slova i prapodivná jména. A víte, co ještě?
Dají se tu najít i skvělé hry a spousta
bláznivých nápadů. Přijďte si užít zábavné odpoledne do knihovny.
q Kdo to nezná, není Čech – 14. –
18. 6. odpoledne - Opravdový Čech a
opravdová Češka znají vše o své zemi.
Zajímejme se o všechno, co se u nás
doma děje. Poznejme symboly našeho
státu, chovejme se k nim s úctou, važme si představitelů České republiky.
Vše se dozvíte v rožmitálské knihovně
formou kvízu.
q Zábavné tvoření – 21. – 25. 6. odpoledne - Jaro, léto, podzim, zima –
tvoření je přece prima! Tak neváhejte a
q

q

q

pojďte se bavit výrobou zajímavých dekorací a dalších pěkných věciček, které
potěší malé tvořitele.
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 30. června.
q

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

Podzimní kurz virtuální
univerzity třetího věku
Stávající studenty a všechny další zájemce bychom rádi pozvali na nové
přednášky VU3V, podzimního kurzu
2021. Přihlásit se mohou i zájemci, kteří
doposud žádná předchozí témata neabsolvovali. Zájemci o studium si mohou
vyzvednout přihlášky v otevírací době
infocentra, je možné se přihlásit na jedno téma nebo na obě zároveň.
Univerzita bude dále pokračovat dalšími tématy, jež si vybere z nabídky
studující. Toto studium je určeno všem
osobám, které splňují tyto podmínky:
• občané České republiky
• důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.
První téma, na které se můžete hlásit, je Pozoruhodný svět hub. Většině z
nás se při slově „houby“ vybaví hlavně
sametové kloboučky hříbků, pohodlně
usazených v mechu, které s oblibou
hledáme při procházkách v lese, někomu zase spíše bílé hlavičky žampiónů,
vykukující z regálů v obchodech. Houby
ale nalezneme v různých podobách, barvách a velikostech, a ačkoli se to třeba
na první pohled nezdá, mnoho z nich je
nejen jedlých, ale také velmi chutných.
Naopak některé zdánlivě nevinně vyhlížející nám mohou způsobit nepříjemné

zdravotní problémy. Pojďme tedy společně s našimi lektory poodhalit tajemství tohoto pozoruhodného světa. První
přednáška bude ve čtvrtek 30. 9. 2021.
Druhé téma, na které se můžete hlásit, je Obklopeni textilem. V cyklu přednášek se dozvíte o textilních vlákenných
surovinách, které tvoří základ všech textilních výrobků. Přednášky vás seznámí
s typy tkanin a pleteniny, zkoušením
jejich vlastností. Budete seznámeni se
symboly údržby textilních výrobků i se
systémem značení jejich kvality. První
přednáška bude ve čtvrtek 7. 10. 2021.
Přednášky probíhají 1x za 14 dní, a
to vždy ve čtvrtek od 10 do 12 hodin.
Cena kurzu je 320,- Kč. Místem konání je Knihovna manželů Tomanových v
Rožmitále p. Tř.
Jeden semestr je složen z šesti přednášek. Po ukončení semestru každý účastník obdrží pamětní list. Pokud účastník
ukončí všech šest semestrů, zúčastní
se promoce na Zemědělské univerzitě v
Praze a získá Osvědčení o absolutoriu.
Veškeré další informace a přihlášky
vám rádi poskytneme na telefonním čísle 318 660 008 a v knihovně v Rožmitále
pod Třemšínem.
Přihlašování do kurzů je nutné provádět včas, vždy před jejich zahájením.
Hana Převrátilová

Knižní novinky v rožmitálské knihovně
najdete na https://icentrum.tremsinsko.cz/knihovna/knizni-novinky/
Informace o provozní době a kontakty získáte na www.tremsinsko.cz

Pohádka ke Dni dětí
Chcete si poslechnout pohádku, která
ještě v knížce nevyšla? Od 1. června budeme na nástěnce rožmitálské knihovny
zveřejňovat QR kód na pohádkový příběh s názvem Vnučka čaroděje Modromíra. Po jeho načtení se vám postupně
otevřou kapitoly této audioknihy a budete se moci zaposlouchat do milého
pohádkového čarodějného příběhu. Kód
každý den vyměníme, a tak postupně
uslyšíte celý příběh o víle, která nebyla vílou, a jejímž dědečkem byl čaroděj.
Každá kapitola trvá přibližně pět minut.
Dospělí i děti si tak mohou každý den
udělat hezkou chvilku s pohádkou a
těšit se na pokračování další den téměř
do konce června. QR kód umístíme také
v dětském oddělení knihovny a v naší
vitrínce před zdravotním střediskem.
Přijďte na pohádku!

Nový projekt Děti,
pojďme číst společně
Čtení s dětmi hravou formou, nazvané
Děti, pojďme číst společně, bude doplněno zábavnými úkoly. Setkávat se budeme v rožmitálské knihovně každé úterý od 14 do 16 hodin. Čtení je určeno
pro děti 2. až 4. tříd. Bude probíhat v
menších skupinkách, rodiče musejí své
dítě přihlásit předem. V případě zájmu
nás kontaktujte na hana.prevratilova@
rozmitalptr.cz, tel. 318 665 439.

Buďte v kontaktu
přes WhatsApp
Od 1. května 2021 je 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
knihovny zašleme přímý odkaz na tyto
stránky.
Doufáme, že na základě nápadů a
nových požadavků se nám tato služba bude dále vyvíjet, zaujme co nejvíce
účastníků a rozšíří počet čtenářů.
Postup přihlášení je jednoduchý. 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. Neregistrovaní čtenáři se mohou domluvit
na výše uvedeném telefonním čísle.
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Šesťáci se zúčastnili Procházky
městem nejen pro pamětníky
Žáci 6. ročníku ZŠ J. J. Ryby se v dubnu v rámci předmětu Výchova k občanství zúčastnili akce s názvem Procházka městem nejen pro pamětníky, kterou pořádalo Podbrdské
muzeum u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. Letošní školní rok nebyl běžným rokem. Výuka se
přesunula do distanční podoby, která žáky připoutala k počítačům. Proto jsme s povděkem přivítaly nápad pracovníků
muzea, vydat se na procházku městem, zastavit se, zavzpomínat, blíže poznat jednotlivá místa našeho města a seznámit
se s jejich historií. Žákům jsme rozeslaly mapu s pracovním
listem a instrukcemi. Následně se žáci 6. ročníku naší školy
aktivně zapojili do akce a absolvovali celou trasu s celkem
dvaceti stanovišti.
Během procházky se seznamovali se zajímavými místy našeho města, objevovali příběhy z minulosti, poznávali historii
a plnili úkoly. Nabyté vědomosti pak využili při hodinách Výchovy k občanství. Kromě vyplněných pracovních listů odevzdávali i myšlenkové mapy, prezentace, křížovky, referáty,
portrét královny Johanky a fotky. Tato akce se setkala s úspěchem. Žáci si procházku užili a ocenili i to, že nemuseli sedět
u počítačů, ale naopak strávili příjemný čas venku. Chtěly bychom poděkovat pracovníkům Podbrdského muzea za skvělý
nápad, kterým přispěli ke zpestření výuky. Velmi bychom se
přimlouvaly, aby tato stanoviště zůstala zachována jako stálá
expozice, kterou by jistě uvítali jak cizí návštěvníci Rožmitálu,
tak i učitelé jako výukovou pomůcku do Výchovy k občanství.
Mgr. Dana Súlovcová a Mgr. Oldřiška Ptáčková

Hrdina dnešní doby a další akce
Akce Můj hrdina dnešní doby byla zahájena hlavně proto, abychom moc poděkovali doktorům, sestřičkám, učitelům, policistům a hasičům, tedy všem, kteří nám při této těžké chvíli
pomáhají. Žákům, kteří nám něco namalovali či napsali, děkujeme. Z obrázků jsme vytvořili dvě velkoformátové koláže,
které předáme Oblastní nemocnici Příbram, kde budou vystaveny i spolu s dopisem. Na měsíc květen byla vyhlášena další
akce: Hrdina dávných časů. Do akce se mohly vkládat nejen
obrázky, ale i psané texty, komiksy atd. A kdo byl hrdinou
dávných dob pro naše žáky? Například Jan Amos Komenský,
Karel IV., Alexander Fleming či Johanka z Rožmitálu. Protože
již můžeme chodit do školy všichni, mohli jsme i předat ceny
z minulých akcí.

Rožmitálší školáci se zapojili
do matematických soutěží
I přesto, že žáci nemohli chodit běžně do školy, našli se tací,
kteří se zapojili do online matematických soutěží. První soutěží, které se naši žáci zúčastnili, byl matematický Klokan.
Na prvním stupni se zapojilo 22 žáků a na druhém stupni
úctyhodný počet, 103 žáků. Nejúspěšnější řešitelkou za naši
školu byla v kategorii Benjamín Iveta Řezáčová ze 7. B, která
se v příbramském okrese umístila na krásném 6. místě v konkurenci 582 řešitelů.
Druhou soutěží byla Pangea, které se účastnili tři žáci ze 6.
ročníku. Tady jsme měli želízko v ohni v podání loňského finalisty Lukáše Jeníčka, který statečně obhajoval svůj loňský
úspěch. Bohužel mu stupeň vítězů v našem okrese unikl o
vlásek, skončil na bramborovém, čtvrtém místě z 585 zúčastněných. Oběma úspěšným řešitelům gratuluji a zároveň děkuji všem, kteří se i přes nelehké podmínky do soutěží zapojili.
Oldřiška Ptáčková

Ve středu 19. 5. proběhla jednodenní akce Den bláznivých
účesů. Tuto akci vyhlásila Hrdá škola, neziskový projekt, který v letošním roce připravil devět netradičních akcí, které se
snaží oživit život na školách. Fotky s bláznivými účesy najdete
na poslední straně Třemšínských listů.
Na konec školního roku bude zahájena Letní fotografická
soutěž. Těšíme se na vás nejen na našich parlamentních akcích, ale i na Zahradní slavnosti, která proběhne na závěr
školního roku.
Monika Bímonová

Akce plánované na červen
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

MAMINKÁM. V květnu třída 4. A s chutí vyrobila a s láskou napsala přáníčka svým maminkám k jejich svátku.

31. května – 4. června – sběr hliníku a baterií
1. června – TECHAK Březnice (6. A)
4. června – TECHAK Březnice (7. A)
14. – 16. června – RS Sobeňák (2. a 5. ročník)
16. – 18. června – RS Sobeňák (3. a 4. ročník)
15. června – včelín Vševily (8. B)
16. června – Podblanické ekocentrum Vlašim
a ZOO Praha (7. A)
22. června – závěrečná pedagogická rada
25. června – Zahradní slavnost (pořádá klub rodičů)
25. června – fotbalový turnaj na I. stupni
28. června – fotbalový turnaj na II. stupni
červen – malování na chodník (ŠD)
30. června – slavnostní zakončení školního roku

Další informace a foto z akcí školy
na www.zsrozmital.cz pod odkazem Škola/Fotogalerie
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Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál
pod Třemšínem přijímá nové žáky pro školní rok 2021/2022

Covid nás nezlomil,
ale počítáme s vámi…
Termíny přijímacích zkoušek
pro Rožmitál a pob. Hvožďany
Přijímací zkoušky se konají v Rožmitále!
17. 6.
23. 6.
24. 6.

14,00 – 18,00 HO, VO, TO
14,00 – 18,00 HO, VO, TO
14,00 – 18,00 HO, VO, LDO

K přijímací zkoušce se přihlaste prostřednictvím
interaktivní přihlášky na našem webu:
www.zusjjrrozmitalptr.cz
Z pohodlí domova si zvolíte místo, den,
čas zkoušky, obor a studijní zaměření, o které
máte zájem.
Obory: HO – hudební, VO – výtvarný, TO – taneční,
LDO – literárně-dramatický

KONTAKT:

web: zusjjrrozmitalptr.cz, e-mail: zusjjr@rozmitalptr.cz
tel.: 318 665 029

Kritéria pro přijetí
HUDEBNÍ OBOR:
• zpěv jednoduché lidové písně dle libovolného výběru,
hlasový rozsah
• rytmické cítění – vytleskání jednoduchých rytm. útvarů
• sluchové předpoklady – rozlišení 1, 2 a více tónů
• intonace – zpěv tónu zahraného na klavír nebo
zazpívaného učitelem
• pohotové reakce, schopnost komunikace s učitelem
VÝTVARNÝ OBOR:
• kresba na dané téma – realizace tématu umístění
kresby na papíře
• využití formátu, proporce, barevnost
• schopnost komunikace s učitelem
TANEČNÍ OBOR:
• pohybové schopnosti, fyzické předpoklady
• rytmické cítění, reakce na změny v hudbě
• schopnost komunikace s učitelem
Tréninkový oděv nutný (tj. nejlépe legíny a upnutější triko,
bavlněné ponožky)
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
• mluvený projev – správná výslovnost
• představivost
• schopnost komunikace s učitelem
Účast zákonného zástupce je nutná.

Srdečné poděkování rodičům žáků Základní umělecké školy J. J. Ryby

Děkujeme srdečně rodičům našich žáků, kteří nás plně podporovali v době epidemiologicky nepříznivé. Motivovali své
potomky ke vzdělávání na dálku a nevzdali se naděje na návrat prezenční výuky. Jsme tu pro své žáky a v současné době
vřele vítáme možnost postupného rozvolňování pravidel směřujících k setkávání tváří v tvář. Poslední kalendářní rok nás
nebývale utlumil v pořádání kulturních akcí, které teprve budou pozvolna obnovovány. Děkujeme a jedeme dál. ZUŠ JJR

Informace ke změně jízdního řádu od 13. června 2021
Od 13. 6. 2021 dochází ke změně linky
Pracovní den
()
D 34 Nepomuk
– Rožmitál
p. Tř – Březden
()
524
524– Pracovní
nice
Mirovice. V úseku Nepomuk –

TP
TP zrušení
Pracovní
()
Rožmitál
p. Tř.den
dochází
ke
linky
Rožmitál p.Tř.,aut.st.
524
Rožmitál p.Tř.,aut.st.

5:30 6:25 6:55
5:30 6:25 6:55 10:45 12:55 14:05 15:35 17:20 18:35
5:32 6:27
6:57 10:47 12:57 14:07 15:37 17:22 18:37

5:32 6:27
6:57 10:47 12:57 14:07 15:37 17:22 18:37
5:34 6:29 6:59 10:49 12:59 14:09 15:39 17:24 18:39
Pracovní den ()
5:30
5:34 6:25
6:29 6:55
6:59 10:45
10:49 12:55
12:59 14:05
14:09 15:35
15:39 17:20
17:24 18:35
18:39
5:35 6:30 7:00 10:50 13:00 14:10 15:40 17:25 18:40
5:32
5:35 6:27
6:30 6:57
7:00 10:47
10:50 12:57
13:00 14:07
14:10 15:37
15:40 17:22
17:25 18:37
18:40

TP
5:36 6:31 7:01 10:51 13:01 14:11 15:41 17:26 18:41
Pracovní den ()
5:34
10:49
12:59
5:36 6:29
6:31 6:59
7:01
10:51den
13:01
14:11 15:39
15:41 17:24
17:26 18:39
18:41
Pracovní
()14:09
Rožmitál p.Tř.,aut.st.
- Nepomuk,sídliště
Rožmitál p.Tř.,aut.st.
8
5:30 6:25
5:38 6:33 7:03
10:53 13:03
14:13 15:43 17:28 18:43
5:35
5:38 6:30
6:33 7:00
7:03 10:50
10:53 13:00
13:03 14:10
14:13 15:40
15:43 17:25
17:28 18:40
18:43

x Rožmitál p.Tř.,Zalánská
8
5:32 6:27
5:39 6:34 7:04 10:54 13:04 14:14 15:44 17:29 18:44
TP
5:36
7:01
13:01
15:41
18:41
5:39 6:31
6:34 Pracovní
7:04 10:51
10:54den
13:04
14:14 TP
15:44 17:26
17:29
18:44
() 14:11
Rožmitál p.Tř.,aut.st.
- Nepomuk,sídliště
Rožmitál
Rožmitálp.Tř.,Zalány,dolní
p.Tř.,aut.st.
5:34 6:25
6:29
8
5:30
5:38 6:33
7:03 p.Tř.,aut.st.
10:53 13:03 14:13 15:43
17:286:25
18:436:55 10:45 12:55 14:05 15:35 17:20 18:35
Rožmitál
8
5:30
p.Tř.,Zalánská
5:35
6:30
x Rožmitál p.Tř.,Zalány
8
5:32
6:27
Návrh
JŘ
--
Rožmitál
p.Tř.,aut.st.
5:39 x6:34
7:04 p.Tř.,Zalánská
10:54 Nepomuk,sídliště
13:04 14:14TP
15:44
17:29
18:446:57 10:47
Návrh JŘ
Nepomuk,sídliště
Rožmitál
p.Tř.,aut.st.
Rožmitál
8
5:32
6:27
12:57 14:07 15:37
17:22
18:37
Rožmitál
p.Tř.,Zalány,horní
p.Tř.,Zalány,dolní
5:36 6:29
6:31
8
5:34
Rožmitál
p.Tř.,aut.st.
88 5:30
17:20
18:35
Rožmitál
p.Tř.,Zalány,dolní
5:34 6:25
6:29 6:55
6:59 10:45
10:49 12:55
12:59 14:05
14:09 15:35
15:39
17:24
18:39
Nepomuk

opačný směr
Rožmitál
p.Tř.,Zalány
5:38 6:30
6:33
TP
8
5:35
 p.Tř.,Zalánská
opačný
směr
TP
Pracovní
den ()
Návrh JŘ
Nepomuk,sídliště
-6:27
Rožmitál
p.Tř.,aut.st.
x Rožmitál
88 5:32
6:57
12:57
17:22
18:37
Rožmitál
p.Tř.,Zalány
5:35
6:30
7:00 10:47
10:50
13:00 14:07
14:10 15:37
15:40
17:25
18:40
Nepomuk,sídliště
Nepomuk,sídliště
Rožmitál
p.Tř.,Zalány,horní
5:39 6:31
6:34
8
5:05
5:45
6:40
7:10
11:15
13:20
14:15
15:50
19:00
8
5:36
Nepomuk,sídliště
8
5:05 5:45
6:40
7:10
11:15
13:20
14:15
15:50
19:00
Rožmitál
88 5:34
6:29 6:59
10:49 12:59 14:09 15:39 17:24
Rožmitálp.Tř.,Zalány,dolní
p.Tř.,Zalány,horní
5:36
17:26 18:39
18:41
Nepomuk
Nepomuk
8
5:06 5:46 6:41
7:11 11:16 13:21 14:16
15:516:31
19:017:01 10:51 13:01 14:11 15:41
8
5:38 6:33

opačný
směr
Nepomuk
TP
8
5:06 5:46
6:41
7:11
11:16
13:21
14:16
15:51
19:01
Rožmitál
p.Tř.,Zalány
88 5:35
6:30 7:00
10:50 13:00 14:10 15:40 17:25
Nepomuk
5:38
17:28 18:40
18:43
Rožmitál p.Tř.,Zalány,horní
Nepomuk,sídliště
8
5:08 5:48 6:43 7:13 11:18 13:23 14:18
15:536:33
19:037:03 10:53 13:03 14:13 15:43
8
5:39 6:34
Pracovní
den ()
Nepomuk,sídliště
Rožmitál
p.Tř.,Zalány,horní
8
5:05
6:40
7:10
15:50
19:00
5:08 5:45
5:48
6:43p.Tř.,Zalány,horní
7:13 11:15
11:18 13:20
13:23 814:15
14:18
15:53
19:03
Rožmitál
6:31
7:01
Nepomuk,sídliště
8 5:36
5:39
6:34
7:04 10:51
10:54 13:01
13:04 14:11
14:14 15:41
15:44 17:26
17:29 18:41
18:44
Rožmitál p.Tř.,Zalány
8
5:09
5:49
6:44
7:14
11:19
13:24
14:19
15:54
19:04
Nepomukp.Tř.,Zalány
Rožmitál
8
5:06
6:41
15:51
19:01
5:09 5:46
5:49
6:44 7:11
7:14 11:16
11:19 13:21
13:24 814:16
14:19
15:54
19:04
Nepomuk
5:38 6:33 7:03 10:53 13:03 14:13 15:43 17:28 18:43
Rožmitál p.Tř.,Zalány,dolní
opačný
směr
TP
8
5:10 5:50 6:45 7:15 11:20 13:25 14:20 15:55 19:05
Pracovní
den ()
p.Tř.,Zalány,horní
Rožmitál p.Tř.,Zalány,dolní
8
5:08
6:43
7:13
11:18
15:53
19:03
5:10 5:48
5:50
6:45
7:15den
11:20
13:25 814:18
14:20
15:55
19:05
Nepomuk,sídliště
5:39
6:34
7:04 10:54 13:04
14:14 15:44 17:29- Rožmitál
18:44
Pracovní
()13:23
Nepomuk,sídliště
p.Tř.,aut.st.
Nepomuk,sídliště
Rožmitál p.Tř.,Zalánská
8
5:05 5:45
8
5:12
5:52
6:47
7:17
11:22
13:27
14:22
15:57
19:07
p.Tř.,Zalány
Rožmitál p.Tř.,Zalánská
8
5:09
5:12 5:49
5:52 6:44
6:47 7:14
7:17 11:19
11:22 13:24
13:27 14:19
14:22 15:54
15:57 19:04
19:07
Nepomuk
Rožmitál p.Tř.,aut.st.
8
5:06 5:46
opačný
směr
8
5:14 5:54 6:49 7:19 11:24 13:29 14:24 15:59 19:09
TP
Rožmitál p.Tř.,Zalány,dolní
Rožmitál
p.Tř.,aut.st.
8
5:10
6:45
7:15
11:20
13:25
14:20
15:55
19:05
5:14 5:50
5:54
6:49
7:19
11:24
13:29
14:24
15:59
19:09

opačný
směr
Pracovní
den ()
TP
Nepomuk,sídliště
- p.Tř.,Zalány,horní
Rožmitál p.Tř.,aut.st.
Rožmitál
Nepomuk,sídliště
8
5:08 5:45
5:48
5:05
Rožmitál p.Tř.,Zalánská
8
5:12 5:52
6:47
7:17
11:22
13:27
14:22
15:57
19:07
Nepomuk,sídliště
8
5:05 5:45 6:40 7:10 11:15 13:20 14:15
15:50
19:00
Rožmitál
p.Tř.,Zalány
Nepomuk
5:09
5:49
-Rožmitál
na znamení
8
5:06
5:46
p.Tř.,aut.st.
8
5:14 5:54
6:49
14:24
15:595:46
19:09
- na znamení
opačný
směr 7:19 11:24 13:29TP
Nepomuk
8 27.2.
5:06
6:41 7:11 11:16 13:21 14:16
15:51
19:01
Rožmitál
p.Tř.,Zalány,dolní
p.Tř.,Zalány,horní
5:10 5:48
5:50
- nejede od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10., od 23.12. do 2.1., 4.2., od 21.2. do
a 14.4.
8
5:08
- nejede od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10.,Nepomuk,sídliště
od
23.12.
do
2.1.,
4.2.,
od
21.2.
do
27.2.
a
14.4.
8
5:05
5:45
6:40
7:10
11:15
13:20
14:15
15:50
19:00
Rožmitál p.Tř.,Zalány,horní
8
5:08 5:48 6:43 7:13 11:18 13:23 x14:18
15:53
19:03
Rožmitál
p.Tř.,Zalánská
p.Tř.,Zalány
5:12 5:49
5:52
8
5:09
- na znamení
Nepomuk
88 5:06
15:51
19:01
Rožmitál p.Tř.,Zalány
5:09 5:46
5:49 6:41
6:44 7:11
7:14 11:16
11:19 13:21
13:24 14:16
14:19
15:54
19:04
Rožmitál
p.Tř.,aut.st.
Rožmitál
p.Tř.,Zalány,dolní
5:14 5:50
5:54
8
5:10
- nejede od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10.,Rožmitál
od 23.12.p.Tř.,Zalány,horní
do 2.1., 4.2., od 21.2.8do
5:08
5:48
Rožmitál
p.Tř.,Zalány,dolní
8 27.2.
5:10a 14.4.
5:50 6:43
6:45 7:13
7:15 11:18
11:20 13:23
13:25 14:18
14:20 15:53
15:55 19:03
19:05
x Rožmitál p.Tř.,Zalánská
8
5:12 5:52

p.Tř.,Zalánská
x Rožmitál
x Rožmitál p.Tř.,Zalánská
Rožmitál p.Tř.,Zalány,dolní
Rožmitálp.Tř.,Zalány,dolní
p.Tř.,aut.st.
Rožmitál
Rožmitál p.Tř.,Zalány
p.Tř.,Zalány
x Rožmitál p.Tř.,Zalánská
Rožmitál p.Tř.,Zalány,horní
p.Tř.,Zalány,dolní
Rožmitál p.Tř.,Zalány,horní
Nepomuk
Rožmitál p.Tř.,Zalány
Nepomuk
Nepomuk,sídliště
Rožmitál p.Tř.,Zalány,horní
Nepomuk,sídliště
Nepomuk
Pracovní den ()
Nepomuk,sídliště
Pracovní den ()

524
524
524

x
x
x

x
x


x


8
8
8
TP
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

D 34 a nahrazuje se novou linkou Praž- Mirovice se linka D 34 nemění. Bude
Návrh
JŘ
ské integrované
dopravy /PID/ č. 524 a zachováno současné provozování
linky,
Rožmitál
Návrh
JŘ
Rožmitál p.Tř.,aut.st.
p.Tř.,aut.st. -- Nepomuk,sídliště
Nepomuk,sídliště
rozšířením o dva páry spojů.
stejné časy odjezdů a bez přestupů v
Návrh
JŘ
V Rožmitál
úseku Rožmitál
p. Tř.
– Březnice – Rožmitále p. Tř.
(red)
p.Tř.,aut.st.
- Nepomuk,sídliště
10:45 12:55 14:05 15:35 17:20 18:35

524
524

524
524

524
524

524
524

6:55
6:57
6:59
6:55
7:00
6:57
7:01
6:59
7:03
7:00
7:04
7:01
7:03
7:04

10:
10:4
10:4
10:
10:5
10:4
10:5
10:4
10:5
10:
10:5
10:5
10:



6:40

6:41
6:43
6:40
6:44
6:41
6:45
6:43
6:47
6:44
6:49
6:45
6:47

7:
7:1
7:1
7:
7:
7:1
7:
7:1
7:
7:
7:
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Speciální základní škola

Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Žáci speciální školy navštívili
Technickou Akademii v Březnici

Duhovo – sluníčkový zpravodaj

Návrat do školy po 12. dubnu pro nás znamenal i možnost
pokračovat v projektech financovaných v rámci takzvaných
Šablon. Tentokrát jsme za dodržení všech epidemiologických
opatření navštívili pracoviště Technické Akademie v Březnici,
kde se žáci v třech návštěvách podle věku seznámili například
se základy programování. Projekt se vydařil, i vyučující se seznámili s možnostmi, které s sebou bude přinášet změna ve
školním vzdělávacím programu, konkrétně v předmětu informatika.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Oslavy Dne Země měly dvě části

Oslavy Dne Země jsme v letošním školním roce rozdělili na
dvě části. Nejdříve jsme probrali základy třídění odpadů, poté
jsme vyrazili pomoci našemu
městu a zbavili jsme některé
veřejné plochy odpadků, které
tam zanechávají neukáznění
návštěvníci.
Mgr. Pavel Bártl

„Zase spolu.“ Kamarádi,
co se mají velmi rádi. Po
téměř dvouměsíční přestávce se děti z mateřské
školky mohly opět sejít se svými kamarády a
učitelkami.
A jak jinak, než se
zase pustit pilně do práce a učení. Předškoláčci
mohli již v dubnu společně oslavit svátek Dne
Země i prožít bujaré veselí při oslavách pálení
čarodějnic. Oblékli se do
čarodějných
kostýmů, V rámci oslav Dne Země vypusmíchali nejrůznější lek- tily děti z rožmitálské školky
tvary, kouzlili a tančili do vesmíru raketu s poselstvím
až do aleluja. Radostný zdravé planety.
křik a veselí se rozléhalo po celé školce, která tak po šesti týdnech, kdy zde vládlo
jen ticho, konečně ožila. Na počátku května se naplnily dětmi
již všechny třídy a měli jsme hned plné ruce práce. Pro své
nejmilejší maminky děti vyráběly dárečky a přáníčka k jejich
svátku a učily se básničku, která je jistě zahřála u srdíčka. A
co může být krásnějšího, než darovat své (vyrobené) srdce?
Školní rok 2020/2021 se pomalu chýlí ke konci a pro nás
všechny se jistě po všech stránkách stane nezapomenutelným. Děti ve školách nemohly trávit čas se svými kamarády,
ale vzdělávaly se na dálku. I ti naši nejmenší museli prožít
několik týdnů odluku od svých kamarádů a zažitého režimu.
Všichni prožíváme období, které jistě zůstane navždy v naší
mysli. Smutnou vzpomínkou bude ale jistě pro ty, kteří se
loučí s určitou etapou svého života, ať v mateřské, základní či
střední škole. Již druhým rokem jsme ve školce nemohli společně přivítat jaro, oslavit velikonoční svátky a již podruhé se
slavnostně nerozloučíme s budoucími prvňáčky podle našich
představ. Naši malí předškoláčci neprožijí se svými rodiči ty
krásné chvíle při závěrečném vystoupení, pasování na školáka a loučení se školkou. Bohužel všechny tyto akce stále
omezují různá nařízení.
V tomto školním roce jsme měli mnoho plánů, připravených
akcí a projektů, které vzhledem k opatřením nebylo možné
uskutečnit. Doufáme, že vše spěje k lepším zítřkům a nám se
vydaří alespoň některé připravované červnové akce - oslava
Dne dětí, ukázka canisterapie, velká celodopolední akce pro
děti Den řemesel a rozloučení s předškoláky a jejich pasování
na budoucí prvňáčky, ale bohužel jen v rámci jejich třídy.
Přejeme všem pevné zdraví a dny plné slunce, které nás nabije novou energií.
Za kolektiv MŠ Kateřina Brettlová

Už i školkovské děti se učí o koloběhu vody v přírodě a o
životě v našich vodách.
Snímky: archiv MŠ

14

Třemšínské listy - červen 2021

Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města
Rožmitálu p. Tř. ze dne 21. 4. 2021

17/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s Vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku Města Rožmitál pod Třemšínem
za rok 2020.
18/04/2021 Zastupitelstvo města souhlasí, v souladu s § 17
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, se závěrečným účtem města Rožmitálu pod Třemšínem za r. 2020, a to bez výhrad.
19/04/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Rožmitál pod Třemšínem za rok 2020.
20/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s
§ 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtové opatření
č. 1 pro rok 2021.
21/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán
rozvoje města Rožmitálu p. Tř. na období 2021 – 2026.
22/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 2289/15, dle geometrického plánu č. 2011356/2020, nově označena parc. č. 2289/33 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Rožmitál p.
Tř. za kupní cenu ve výši 850,-Kč/m2, tj. 21.250,- Kč + DPH +
náklady spojené s prodejem + administrativní náklady.
23/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části
pozemku parc. č. 1302/4, dle geometrického plánu č. 201038/2020, nově označena parc. č. 1302/72 orná půda o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu
ve výši 150,-Kč/m2, tj. 5.100,-Kč + DPH + náklady spojené s
prodejem + administrativní náklady.
24/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 141/2 trvalý travní porost o výměře 376 m2 v k.ú.
Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
250,-Kč/m2, tj. 94.000,- Kč + DPH + uhrazení nákladů spojených s převodem + uhrazení administrativních nákladů.
25/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 971, nově označena parc. č. 971/2
trvalý travní porost o výměře 240 m2, dle geometrického plánu č. 471-252/2020, k.ú. Starý Rožmitál do vlastnictví Města
Rožmitál pod Třemšínem. Náklady spojené s převodem uhradí
město. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 972, nově označena parc. č. 972/3 trvalý
travní porost o výměře 90 m2, dle geometrického plánu č. 471252/2020, k.ú. Starý Rožmitál do vlastnictví Města Rožmitál
pod Třemšínem. Náklady spojené s převodem uhradí město.
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1002, nově označena parc. 1002/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 279 m2, dle geometrického plánu č. 471-252/2020, k.ú. Starý Rožmitál do vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem. Náklady spojené s převodem uhradí město.
26/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku
parc. č. 795/2 lesní pozemek o výměře 1897 m2 v k.ú. Pňovice pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
10,- Kč/m2, tj. 18.970,- Kč + uhrazení nákladů spojených s
prodejem městem.

27/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 3/16 vzhledem celku na pozemku parc. č. 209/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 286 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 110,-Kč/m2, tj. 5.899,- Kč + uhrazení nákladů
spojených s převodem městem.
28/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje změnu budoucího kupujícího (nyní nájemce) při odprodeji bytové jednotky č.
641/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7023/190402
v bytovém domě čp. 640 a 641 a na pozemku parc. č. st. 936,
vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem a uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zápůjčce na částku 250.000,Kč.
29/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje založení právnické osoby – společenství vlastníků jednotek pro bytový dům
čp. 50 v Pňovicích. Zastupitelstvo města schvaluje stanovy
tohoto společenství vlastníků jednotek a členství Města Rožmitál pod Třemšínem v tomto SVJ.
30/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje zpracování
územní studie na plochu smíšenou obytnou SO2 v západní části města Rožmitál pod Třemšínem na pozemcích parc.
č. 124/4, 124/8, 141, 116/12, 116/14, 116/15, 114/7,
116/13, 116/9, 116/1, 124/7, 116/8, 124/1, 124/5, 142,
124/6, 116/7, 116/11, 124/9, 116/10, 124/10 v k. ú. Starý
Rožmitál a zadání územní studie Starý Rožmitál SO2.
31/04/2021 Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí podanou informaci o Zadání územní studie
SO2 Starý Rožmitál
2) schvaluje zahájení pořizování územní studie SO2 Starý
Rožmitál, určuje zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
Ing. arch. Jana Peštu a určuje pořizovatele Ing. Miroslava
Sládka, Písek, Kocínova 1979, IČ: 12327166
3) ukládá Radě města uzavřít Smlouvu o dílo s pořizovatelem
a zpracovatelem územní studie SO2 Starý Rožmitál a projednanou a dohodnutou územní studii SO2 Starý Rožmitál poté
předložit zastupitelstvu města.
32/04/2021 Zastupitelstvo města:
1) bere na vědomí podanou informaci o zkráceném průběhu
pořízení změny č. 6 Územního plánu Rožmitál pod Třemšínem
2) bere na vědomí informaci o stanovisku nadřízeného orgánu
územního plánování
3) vydává po provedeném řízení podle § 55 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy 1/2021 dle § 171 až 174
správního řádu, změnu č. 6 územního plánu Rožmitál pod
Třemšínem.
33/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje změnu funkčního využití částí pozemků parc. č. 888/27 a 888/25 v k. ú.
Pňovice z plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou.
34/04/2021 Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování opravy fasády kostela sv. Jana Nepomuckého - poslední
fáze – část boční východní lodi a sokl po celém obvodu kostela, ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu města.
35/04/2021 Zastupitelstvo města rozhodlo o odstoupení
od realizace části projektu „Modernizace a rozšíření využití
kompostárny v Rožmitále pod Třemšínem o výrobu paliva pro
energetické využití odpadů“ – výstavby fóliové haly na úpravu
biomasy.
36/04/2021 Zastupitelstvo města pověřuje radu města vyhlášením a realizací výběrového řízení a výběrem dodavatele
na realizaci akce „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Rožmitál pod Třemšínem – etapa II.

Napište nám, co se vám v Třemšínských listech líbí nebo nelíbí
Jaké články rádi čtete, a do jakých témat jste se například nikdy nezačetli?
Své názory můžete zasílat e-mailem na adresu tremsin.listy@rozmitalptr.cz.
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SLOVÍČKO KNĚZE

OKÉNKO OPOZICE

Johánek z Pomuku

Sporným bodem červnového zasedání zastupitelstva města,
které se koná 21. června, bude plánovaná směna městských
zemědělských pozemků v k. ú. Voltuš o výměře přes 3 ha
za areál bývalé arcibiskupské sýpky v Podzámeckém dvoře.
Souhlasíme sice s tím, že přístupová cesta ke stavebním parcelám jižně od rybníka Kuchyňky by měla být ve vlastnictví
města, nikoliv však za cenu vzdání se významné výměry zemědělských pozemků, které budou vždy generovat jistý příjem, a pořízení cca 170 let staré ruiny hospodářské budovy,
která bude naopak vyžadovat nemalé náklady, ať už s ní bude
naloženo jakkoliv. V situaci, kdy zdaleka není vyřešena problematika sokolovny, bychom si rozhodně neměli pořizovat
další ruinu! I při jejím případném následném prodeji bude,
při zohlednění tržní ceny směňovaných zemědělských pozemků, pro město celá tato záležitost výrazně ztrátová! Ekonomická stránka věci je jistě zásadní (a zcela pochopitelnou)
motivací Arcibiskupství pražského (AP) pro zamýšlenou směnu. Město Rožmitál (v tomto případě městští zastupitelé) by
však mělo hájit své zájmy přinejmenším stejně intenzivně. Při
případném zamítnutí této směny přece nehrozí, že by AP zabránilo používat příjezd k dotčeným stavebním pozemkům.
Navrhujeme proto tuto směnu, jak je navržená a radou města
schválená, na jednání ZM zamítnout a pokračovat v jednání s AP o jiném způsobu majetkového vyrovnání, při němž
by se příjezdová cesta k nemovitostem občanů stala majetkem města a budova bývalé sýpky by zůstala ve vlastnictví
AP.
Rudolf Mareš ml., Hubert Hoyer, Tomáš Henkl

(Nejen) čeští katolíci si letos připomněli třísté výročí beatifikace svatého Jana z Nepomuku. Za osm let to bude třísté výročí
jeho kanonizace, tedy svatořečení. Beatifikace a kanonizace
jsou stupně liturgické úcty k lidem, kteří během svého lidského života něčím vynikli a tak se stali vzorem křesťanům momentálně žijícím. Ano, jde o stupně, po kterých se vystupuje
vzhůru (až po smrti) před duchovním zrakem dosud pozemské církve. Ale, řeknu vám, vůbec to není kariéra podobná té
politické – ta téměř vždy končí skandálem a ponížením a tak i
v paměti národů. Kandidáti svatořečení jsou po své smrti velmi kriticky zkoumáni v dlouhém procesu, v němž vystupuje
též tak zvaný „advocatus diaboli“, tedy ďáblův advokát, což
je hovorové neoficiální označení pro promotora víry, oficiálního odpůrce v procesu svatořečení. Tento církevní právník
argumentoval proti zamýšlenému prohlášení za svatého tím,
že např. hledal přirozená vysvětlení pro zázraky, k nimž mělo
dojít na přímluvu kanonizovaného, nebo zpochybňoval věrohodnost dokladů o jeho ctnostech. Proti němu se stavěl tzv.
„advocatus Dei“ či „advocatus angeli“ (Boží, resp. andělský
advokát), který naopak argumentoval pro prohlášení za svatého. Tímto sporem měla být zajištěna nestrannost procesu.
Starý proces kanonizace, který platil od roku 1587, nahradil (již také svatořečený) papež Jan Pavel II. v roce 1983 novým, ve kterém obě postavy nahradil tzv. promotor iustitiae
(promotor spravedlnosti). Nová, výrazně zjednodušující úprava Janu Pavlu II. umožnila svatořečit 500 osob a 1300 osob
prohlásit za blahoslavené, přičemž jeho předchůdci během
20. století provedli jen 98 svatořečení. Nabízí se otázka: potřebujeme v dnešní době „svaté“? Pokaždé to ve mně cukne,
když ve zprávách uslyším, že „poslanci posvětili zákon“! Mnozí
zpravodajci a politici zřejmě nemají tušení, co je svatost. Kdo
je gangster a superman, to vědí. Svatý je jen Bůh, ale kdo se
s ním chce kamarádit, usiluje o svatost, což znamená jediné –
jít cestou víry, naděje a lásky, jak nás učí Ježíš Kristus. Svatý
Johánek vydal velké svědectví a to jako sůl potřebujeme i my
dnes.
Pater Petr

Marie Kozlová odešla na věčnost
Dne 30. dubna odešla na věčnost paní Marie Kozlová, bývalá kostelnice v městském rožmitálském kostele sv. Jana Nepomuckého. Také její dlouhý život vydal svědectví věrnosti a
touhy po Bohu. Věřím, že oficiální stupně svatosti nepotřebuje, protože již v Bohu žije a účastní se nebeské liturgie. Dobrý
Bože, děkujeme.

Pokládání věnců ve Voltuši

Místní akční skupina Podbrdsko

Zveme obyvatele Milínska, Březnicka, Rožmitálska
a Hvožďanska, tedy všechny občany regionu
Místní akční skupiny Podbrdsko

KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA:

PROBLÉMY A POTŘEBY
NA PODBRDSKU
KDY A KDE:
pondělí 14. června 2021 od 15:00 hodin
Kulturní dům v Březnici
úterý 15. června 2021 od 16:30 hodin
Knihovna Dr. E. Bořického Milín
středa 16. června 2021 od 16:30 hodin
zasedací místnost v přízemí MěÚ Rožmitál p. Tř.
POŘÁDÁ:

Dne 7. května proběhlo v 19 hodin na návsi ve Voltuši
pokládání věnců k pomníku padlých. Děkujeme všem zúčastněným.
Ivana Beranová

Případné dotazy zodpovíme na tel. 725 912 006,
info@maspodbrdsko.cz, Petra Benjáková.
Občerstvení zajištěno.
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Větší komfort pro pozůstalé
na starorožmitálském hřbitově
Rožmitálští vodohospodáři ruku v ruce s pracovníky technických služeb instalovali na počátku května na hřbitově ve
Starém Rožmitále zcela nové vodní zdroje pro zalévání hrobů.
Žulové desky a podstavce, nové kohoutky, zasypaná vodní
nádrž, u níž hrozilo, že do ní někdo spadne. Prostě komfort
pro pozůstalé. Jen konve zůstanou patrně staré. Však by se
nějaké nové, komfortnější, brzy možná ztratily.
Radnice věnuje hřbitovu, který jí starorožmitálská farnost v
roce 2008 darovala, velkou pozornost. Už v roce 2014 - před
oslavami jubileí Jakuba Jana Ryby - nechala opravit hřbitovní zeď, odstranit přebujelý břečťan, pořídit umělecká vstupní
vrata a nově upravit nástupní prostor. O tři roky později nechalo město pokácet přerostlé kaštany u venkovní zdi a na
jejich místo zasadit lípy srdčité.
Před třemi lety pak vybudovalo nový taras kolem starého
hřbitova a vloni se pustilo do vydláždění cest a repase centrálního kříže. Poslední velkou investicí bylo na konci minulého
roku vydláždění starého schodiště od mlýna.
Současný hřbitov o výměře téměř 60 arů byl zřízen roku 1854,
když nahradil dřívější, který těsně obepínal farní kostel Povýšení sv. Kříže.
PhDr. Jindřich Jirásek, www.staryrozmital.cz
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Letní koncert Rožmitálské
Venkovanky a valná hromada

Milí příznivci Rožmitálské Venkovanky, po nucené osmiměsíční přestávce jsme opět začali zkoušet a plánovat akce na
letošní rok. Vše potřebné najdete na internetových stránkách
www.venkovanka.eu nebo na našem Facebooku.
Ale touto cestou vás srdečně již nyní zveme na náš letní
koncert - stejně jako v loňském roce proběhne v červenci na
zahrádce restaurace New Romance v Rožmitále pod Třemšínem. Budeme moc rádi, když si uděláte v neděli 18. července
čas a přijdete. Pokud jste člen Fanclubu Rožmitálské Venkovanky, nebo se jím chcete stát, tak přijďte ve 12 hodin - proběhne zasedání Valné hromady fanclubu včetně společného
oběda.
A pokud chcete přijít na samotný letní koncert naší kapely,
tak ten začne v neděli 18. července od 15 hodin ve venkovních
prostorách restaurace New Romance. V případě nepříznivého počasí Valná hromada fanclubu i samotný letní koncert
proběhne v rožmitálském společenském centru. Těšíme se na
vás.
Rožmitálská Venkovanka Josefa Janouška

Kniha Mlynář Martin Fiala jinak
Kocour je k dostání i v Rožmitále
Na knižní trh se dostala v
polovině května kniha ředitelky Státního okresního archivu Příbram Věry
Smolové Mlynář Martin
Fiala jinak Kocour. Publikace je k dostání také v
Rožmitále pod Třemšínem
v prodejně paní Blanky
Pazderníkové na rožmitálském náměstí. Kniha
mapuje dosud neznámou
historii Příbrami a jejího
okolí na základě studia
dochovaných archivních
pramenů se zaměřením
na řemesla, kulturu, hospodářství, stavební vývoj
města Příbramě, dolování a zpracování stříbrné
a železné rudy, průběh a důsledky dvou morových epidemií
1680/81, 1713/14, válečné konflikty s Turky apod., boj s nedostatkem vody, historii mlynářství a mlýnů v okolí Příbrami,
historii a hospodaření v Brdech, život měšťanů, poddaných a
šlechty, výstavbu a fungování Svaté Hory. Vypravěčem memoárů je barokní svobodný mlynář Martin Fiala jinak Kocour,
který žil v letech 1652-1722 a o němž se zachovalo vzhledem
k jeho pohnutým osudům mimořádné množství dokumentů.
Kniha seznamuje čtenáře s vývojem a životem české společnosti po třicetileté válce, resp. po bitvě na Bílé Hoře, od níž
nedávno uplynulo 400 let. Barokní doba významně ovlivnila
kulturu a vtiskla ráz krajině, ve které dosud žijeme, aniž si to
uvědomujeme. Knihu vydalo vydavatelství Baron.
(red)
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Město monitoruje místa
s kontejnery na tříděný odpad
Vedení města Rožmitálu pod Třemšínem
přistoupilo k monitorování krizových míst
s kontejnery na tříděný odpad, kde lidé
vytváří černé skládky. Po mnoha urgencích a výzvách se stav
bohužel nezlepšil, a
tak město Rožmitál
muselo přistoupit ke
zmíněnému opatření.
Občané s trvalým pobytem v našem městě a přilehlých osadách mohou odevzdat odpad ve sběrném dvoře vždy v pondělí
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, ve středu od 8 do 12 a od
13 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin a
také v sobotu od 8 do 12 hodin. Nově lze zdarma odevzdat i
pneumatiky. Město dále zakoupilo dvě speciální popelnice na
potravinářský olej, které budou umístěny v našem městě pro
naše občany. Sběrová popelnice na potravinářský olej je už
umístěna před sběrným dvorem.
Rovněž biologický odpad jako je tráva, listí či větve mohou
občané vozit do kompostárny města, a to v pondělí od 8 do 12
a od 13 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin a také v sobotu od
8 do 12 a od 13 do 16 hodin. V obou provozovnách je otevřeno
v uvedených termínech pravidelně kromě státních svátků.
Není tedy vůbec nutné odkládat odpad tam, kam nepatří.
Vše je jen na nás, jak bude město vypadat.
Aleš Haluska

Rybaříci úspěšně složili zkoušky

Rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem má pět nových
rybaříků, kteří úspěšně složili zkoušky. Vše se odehrálo za
dodržení bezpečnostních opatření nařízených vládou. Děti
byly opravdu dobře připravené, musíme říct, že některé velmi
překvapily. Jsme na ně náležitě pyšní. Tak velká gratulace,
vítejte do cechu rybářského. Ať se vám daří a ryby berou.
Rybářská organizace v Rožmitále čítá dnes již na 330 členů a
z toho je 50 dětí. To je jistě krásné číslo a máme radost, že se
naše rybářské řady rozšiřují.
Jaroslava Nassová,
vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem
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Rožmitál v polovině května
ohrožovala velká voda
V polovině května protekla
Rožmitálem „velká voda“.
Po vydatném dešti, kdy
na Rožmitálsku spadlo
za dva dny zhruba 50 ml
srážek (50 litrů na metr
čtvereční), se prudce zvedla hladina říčky Vlčavy,
protékající naším městem.
Dne 14. května dokonce
povodňové čidlo umístěné
ve Starém Rožmitále hlásilo 80 cm hladinu protékající vody, což je první
povodňový stupeň – stav
bdělosti. Následně muselo
dojít ke zvednutí stavidel
a upouštění Podzámeckého rybníku a Jezu. Vše v koordinaci pracovníků Technických
služeb, rybářů a předsedy povodňové komise a starosty města Mgr. Pavla Bártla, kteří danou situaci pozorně sledovali. V
noci ze 14. května dokonce musela zasahovat naše hasičská
výjezdová jednotka SDH Rožmitál p. Tř. při čištění stavidel,
která se naplavenými větvemi zanášela, a hrozilo rozlití vody
z koryta. Hasičům děkuji za noční zásah a následný monitoring vody v našem městě. Je dobře, že nám jsou po ruce
v těchto mimořádných událostech pro naše občany. I proto
voda nenapáchala žádné škody a bylo vše zdárně zvládnuto.
Aleš Haluska, radní

Obyvatelům osad není jejich
fungování vůbec lhostejné

Rožmitál pod Třemšínem má příslušné osady Hutě p. Tř., Nesvačily, Pňovice, Skuhrov, Starý Rožmitál, Strýčkovy, Voltuš
a Zalány. V každé osadě funguje osadní výbor. Vedení města
se pravidelně s osadními výbory schází a řeší jejich požadavky, které se snaží naplňovat dle možností rozpočtu města.
Osadní výbory se starají o stavění vánočních stromů, stavění máje, brigády, akce pro občany a děti, úklid osad, práce
na dětských hřištích a mnoho dalšího. Na posledních brigádách příkladně v osadách Strýčkovy a Voltuš se sešlo přes 20
účastníků. Je vidět, že občanům žijícím v osadách není jejich
fungování lhostejné a svědčí to o výborném vedení osadních
výborů. Chtěl bych poděkovat vedení osadních výborů i všem
aktivním občanům za jejich práci. Většina osadních výborů
má své stránky na sociálních sítích s názvem své osady, kde
můžou všichni občané sledovat jejich akce a činnost. Snímek
od předsedy Osadního výboru Strýčkovy Martina Šlambora
pochází z jedné z brigád na úklid této osady.
Aleš Haluska
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Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř. pořádá
ve spolupráci s Rodinným centrem Třemšínek akci

DOKTORSKÁ POHÁDKA
S DÍKY PRO ZDRAVOTNÍKY
26. června 2021 od 15 hodin

na nádvoří Společenského centra v Rožmitále p. Tř.
Divadlo Šimona Pečenky
uvede známou Doktorskou pohádku,
která vznikla na motivy stejnojmenné pohádky Karla
Čapka a pro děti bude připravena na nádvoří také
výtvarná dílna, kde budou moci malovat a vyrábět dárky
pro zdravotníky z Oblastní nemocnice Příbram.
Výtěžek z dobrovolného vstupného odevzdáme spolu
s dětskými výrobky a obrázky do Oblastní nemocnice
Příbram jako poděkování za náročnou práci zdravotníků
při koronavirové epidemii. V případě nepříznivého počasí
se akce přesune do společenského centra.

Dlouhé čekání se vyplatilo

KINO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

ČERVEN 2021
pátek 11. června v 19:00
BÁBOVKY komedie, drama ČR
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání
umí navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni
vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme
součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské
i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková…
Režie: Rudolf Havlík
2D – 97 minut – od 12 let – 130,- Kč
sobota 12. června v 15:00
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE pohádka ČR
Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se dni zabránit zakletí celého království a nalézt
své čisté srdce, aby tak přemohla Černou bouři seslanou
zlou sudičkou.
Hrají: Eliška Křenková, Marek Lambora…
Režie: Petr Kubík
2D – 112 minut – přístupný – 100,- Kč
pátek 18. června v 19:00
DĚDA POSTRACH RODINY komedie, rodinný USA
Rodinná komedie o velké a nelítostné válce vnuka s dědou. Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem vždycky
jedna ruka, a to do toho momentu, kdy se k nim děda
přistěhoval a Peter mu měl přenechat svůj pokoj. Peter se
rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií naschválů. Jenže
tenhle děda se nevzdává a začne srovnávat účty.
Hrají: Robert de Niro, Uma Thurman…
Režie: Tim Hill
2D – 98 minut – přístupný – 100,- Kč
pátek 25. června v 19:00
NIGHTLIFE: NA TAHU komedie GER
Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové
komedii „Nightlife: Na tahu“ Elyas M´Barek známý z komedií Fakjů pane učiteli a z Téměř dokonalých tajemství.
Hrají: Elyas M´Barek, Frederick Lau, Palina Rojinski…
Režie: Simon Verhoeven
2D – 111 minut – od 12 let – 120,- Kč
Kino je bezbariérové, vstupenky na promítání jsou
k dostání v předprodeji v kanceláři Městského
kulturního střediska v Rožmitále p. Tř.

Květinová výzdoba je na svém místě
Rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem zahájil krásnými
úlovky. Dlouho jsme čekali, ale vyplatilo se. Po rozvolnění a
možnosti se sejít venku u vody za bezpečnostních nařízení
jsme zahájili náš kroužek rybolovem. Opravdu krásné úlovky
se povedly snad všem dětem, ale měli jsme i výjimečné úlovky, jako byl kapr 75 cm, který se povedl Mirce, kapr 62 cm,
kterého zdolal Radek a kapr 60 cm se povedl dnes již zkušenému rybaříkovi Šimonovi. Všechny úlovky byly samozřejmě
vráceny zpět do vody. Zájem o vstup do rybářského kroužku
MO Rožmitál pod Třemšínem stoupá a my jsme za to moc
rádi. Děkujeme za přízeň a podporu pro děti. Naši činnost a
informace o kroužku můžete sledovat na facebooku - Rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem a na stránkách www.
rybarirozmital.cz.
Jaroslava Nassová, vedoucí kroužku

Pracovníci
Technických služeb města
dovezli z čimelického
zahradnictví a následně instalovali krásné
muškáty, které zdobí
rožmitálské náměstí.
Zaměstnanci zahradnictví ještě osadí pyramidy umístěné jako
vždy na parkovišti před
rožmitálskou radnicí.
Pracovníci Technických služeb a Vodního hospodářství také
zprovoznili kašnu na náměstí.
(ah)
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Hvožďany
Obec Hvožďany srdečně zve v sobotu

26. 6. 2021 od 14 hodin
na náves do Leletic, kde se uskuteční

slavnostní odhalení zrestaurované
sochy sv. Jana Nepomuckého
za účasti Matice sv. Jana Nepomuckého, z. s.
Hudební doprovod:
Hubert Hoyer – varhany, Ivana Hoyerová – zpěv

Různé zprávy z Hvožďanska
• Platná opatření a praktické informace v souvislosti s
pandemií Covid-19 jsou pravidelně aktualizovány na www.
hvozdany.cz.
• Obecní knihovna bude v červenci otevřena pro veřejnost
v pondělí 12. 7. dle patných „covidových“ 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 je umístěn ve výklenku
budovy obecního úřadu, kde býval telefonní automat. ZBOXy 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
a těší se na své návštěvníky. V provozu je nyní venkovní
zahrádka.
• Odečet vody - Ke konci června a počátkem července
proběhl v obcích Hvožďany, Leletice, Roželov a Vacíkov
odečet vody z vodoměrů. Platby za vodné a stočné lze provést hotovostní nebo bezhotovostní úhradou na základě
vystavené faktury.
• Dopravní omezení - 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.
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Vzpomínky na Josefa Mináříka
m V sobotu 8. května jsme se
ve hvožďanském kostele naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem a kamarádem
Josefem Mináříkem. Pepa byl
členem hasičů od roku 1971.
Řadu let byl členem soutěžního družstva, později družstva nad 35 let. Dlouhodobě
působil ve výkonném výboru,
kde zastával funkce hospodáře sboru, referenta prevence,
náměstka starosty a později
předsedy kontrolní a revizní
rady sboru, kde setrval až do
roku 2020. Zároveň byl dlouholetým členem okrskového
aktivu. Pepa byl hasič nejen
srdcem, ale byl i velký podporovatel SDH formou finančních a materiálních sponzorských darů. Za svoji činnost
v SDH získal Čestná uznání sboru, okresu a kraje a medaile Za příkladnou práci a Za zásluhy. Za celý sbor bych
chtěl pozůstalým vyjádřit upřímnou a hlubokou soustrast.
Jiří Tůma, SDH Hvožďany
m Dovolte, abychom věnovali vzpomínku panu Josefu Mináříkovi, který zemřel 4. května 2021. Pan Josef Minářík
byl předsedou MNV Hvožďany koncem 80. let. Téměř 30
let významně podporoval různorodé aktivity a projekty v
naší obci. Děkujeme. Upřímnou soustrast celé pozůstalé
rodině.
za obec Hvožďany Markéta Balková, starostka

Poděkování

Děkujeme všem příbuzným, kamarádům a známým, kteří
se přišli dne 8. května 2021 naposledy rozloučit a doprovodit na poslední cestě našeho tatínka, pana Josefa Minaříka. Velké díky patří hasičům z SDH Hvožďany a členům
MS Javory ve Hvožďanech. Děkujeme za květinové dary a
za projevy soustrasti.
zarmoucená rodina

Termíny komentovaných
prohlídek Špejcharu v červenci
sobota 3. 7. – 14 hodin
neděle 4. 7. – 14 hodin
sobota 24. 7. – 14 hodin
Termíny na prohlídky si prosím rezervujte na telefonu
318 696 227 nebo na e-mailu: podatelna@hvozdany.cz

55
55
60
65
70
70
80
84
88

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v červnu
Olga Vonšovská
Leletice
Lada Baťková
Vacíkov
Jana Jeníčková
Hvožďany
Marie Baťková
Vacíkov
Jana Lachorová
Hvožďany
Marie Tomsová
Leletice
Libuše Čadková
Pozdyně
Anna Zemanová
Hvožďany
Anna Tůmová
Hvožďany
Srdečně blahopřejeme!
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ZŠ a MŠ Hvožďany

•
•
•
•
•
•

Informace na červen

1. 6.
1. 6.
3. 6.
7. 6.
16. 6.
24. 6.

• 24. 6.
• 28. 6.
• 28. 6.
• 30. 6.

Den dětí, dopoledne plné her a soutěží
Šipkovaná v družině s nalezením pokladu
Focení, 7.00 – 13.00
Pohádkové odpoledne v ŠD, 13.00
Relaxační cvičení s Ivou v ŠD, 13.00
Pasování předškoláků na školáky,
Špejchar Hvožďany 16.00
Pasování prvňáčků na čtenáře,
Špejchar Hvožďany 17.00
Dobrodružná výprava v MŠ, 8.00 – 12.00
Sportovní odpoledne v ŠD, 13.00
Slavnostní předání závěrečných vysvědčení
žákům 9. ročníku, Špejchar Hvožďany 9.00
Kdo má zájem o příměstské tábory,
jsou poslední volná místa!
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.

Žáci uspěli v soutěži Hledáme
nejlepšího mladého chemika ČR
V tomto školním roce neproběhla řada vědomostních a dovednostních soutěží, ale pokud se uskutečnily, okresní a vyšší
kola byla formou online testů. Na ZŠ a MŠ Hvožďany jsme
uspořádali řádné školní kolo soutěže „Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR“, z kterého tři nejlepší žáci postoupili
do 2. kola. Zde si změřilo své chemické znalosti 138 žáků 9.
ročníku ze tří krajů - Středočeského, Královehradeckého a z
Hlavního města Praha. Velice musíme pochválit naše finalisty
– Jirka Převrátil byl na 9. místě, Kačka Stoklasová byla 33.
a Vasyl Medvid 65. Pro Jirku tato soutěž nekončila, protože
spolu s dalšími třiceti nejlepšími postoupil do regionálního
finále, které proběhlo 21. 4. Ptáte se, jak to dopadlo? Úžasně, Jirka skončil na 2. místě, a to ho posunulo do národního
finále, které proběhne 15. 6. Děkujeme všem soutěžícím za
vzornou reprezentaci školy, Jirkovi Převrátilovi přejeme pevné
nervy při přípravě na finále a hlavně hodně úspěchů při soutěži.
Mgr. Alena Weinfurterová

Projekt Den Země – Ukliďme svět
Žáci ZŠ a MŠ Hvožďany se
podíleli na projektu Den
Země – ukliďme svět, který probíhal v termínu od
19. do 23. dubna. I přes
komplikace, které souvisí
se shromažďováním osob,
se žáci akce ujali bravurně. Do projektu se zapojili
také žáčci z nižšího stupně a školní družiny, kteří se vydali uklidit obec
Hvožďany a blízké okolí.
Aktivně se projektu věnovali žáci šesté třídy,
kteří pracovali pilně celý
týden. Během úklidu si
všímali, že epidemiologická situace má negativní dopad nejen
na životy a zdraví lidí, ale také na znečišťování životního prostředí. Velkou část nasbíraného odpadu tvořily právě ochranné pomůcky dýchacích cest, se kterými jsme se v minulých
letech běžně nesetkávali.
Výsledek své práce žáci šestého ročníku završili vytvořením jednotlivých prezentací nebo natočením a úpravě videí k
zadanému tématu. Nejvydařenější záznamy byly poslány do
soutěže Ukliďme svět. Velké díky patří především žákyni šestého ročníku Johaně Voříškové, jejíž video je možné zhlédnout
na odkazu https://www.facebook.com/csopuklidmesvet/.
Během celé akce žáci nasbírali a roztřídili několik desítek
kilogramů odpadů, které budou ekologicky recyklovány a likvidovány. Děkujeme všem, kteří se školní akce zúčastnili.

Děti si ve hvožďanské družince
konečně užívají společné akce

Kampaň obyčejného hrdinství
Máme mezi sebou hrdiny! A kdo jsou ti hrdinové? Žáci a učitelé naší školy, která se zapojila do celostátní Kampaně obyčejného hrdinství. Tato kampaň probíhala od 19. dubna do
23. května v rámci mezinárodního programu Ekoškola.
Naši hrdinové si vybrali jeden týden a plnili během něj velké
výzvy. Zasadili rostliny, používali ekologickou dopravu (chodili pěšky, jezdili na kole nebo hromadnou dopravou), snažili
se šetřit vodou, trávili hodně času venku, jedli zdravě a ekologicky (omezili příjem masa), šířili informace o kampani v
rodinách a mezi známými, omezili používání igelitových tašek
při nákupech, snažili se zastavit nebo omezit letákovou epidemii.
Někteří se pustili i do výzvy nejtěžší – jmenuje se „Den pro
sebe“, což zní jako snadná věc, ale znamená to vydržet jeden celý den bez mobilu, počítače, tabletu… a to je opravdu
hodně těžké. Ale zvládli to! Děkujeme všem našim hvožďanským hrdinům a doufáme, že budou hrdiny i mimo kampaň.
Mgr. Jana Pižlová

Děti ve hvožďanské družince si konečně užívají společné
akce, na které se už moc těšily. Malují, vyrábějí, staví a
také venku čarují...
Foto: archiv ZŠ
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Věšín

Žákyně se zúčastnily jedenáctého
ročníku mezinárodní soutěže YPEF
Víte, co je YPEF? Jestliže jste na úvodní otázku odpověděli NE,
zeptejte se na správnou odpověď šesti dívek ze 7. třídy, konkrétně Julie Smotlachové, Terezy Turkové, Gábiny Osuské,
Evy Strakové, Ester Pazderníkové a Andrey Šímové. To jsou
totiž členky dvou tříčlenných družstev, které se účastnily 11.
ročníku mezinárodní soutěže YPEF - Young People in European Forests, v překladu to znamená Mladí lidé v evropských
lesích. Takže už je jasné, že dívky soutěžily ve znalostech o
lese, lesnictví, hospodaření v lese, lesních rostlinách a živočiších. A i když nepostoupily do dalšího kola soutěže, rozhodně
sobě ani naší škole neudělaly ostudu, se všemi úkoly se vypořádaly velmi dobře. Blahopřejeme!
Mgr. Jana Pižlová

Jubilea v červnu 2021
60
75
75
86

let
let
let
let

Václav Placatka
Marie Valentová
Božena Jeníčková
Blažena Janoušková

Věšín
Věšín
Buková
Buková

Srdečně blahopřejeme!

Hasiči ve Věšíně mají
Zprávy z hvožďanské školky nový dopravní automobil

q I v dubnu jsme s dětmi podnikli několik zajímavých aktivit. Při zkoumání a poznávání zajímavých míst svého okolí
a seznamování s knihou B. Fishera Třemšínský poklad děti
stále přemýšlely o objevení pokladu. Co kdybychom byli první, kdo jej nalezne. Celý týden jsme trénovali Bobříka mlčení
a plánovali trasu výstupu. V den D bylo vše připraveno. Paní
starostka Markéta Balková nás odvezla pod vrchol Třemšína
a vše bylo v našich rukou. Při stoupání náročným terénem a
plnění úkolů jsme prozkoumali partyzánský bunkr, vyčistili
studánku a postavili domečky pro skřítky. Zlaté pruty se nám
vylovit ze studny sice nepodařilo, ale skřítek nás obdaroval
zlatým hrncem s dukáty a naše výprava byla úspěšná. Pokud
i vy chcete zkusit štěstí, držíme palce.
q Víte, jak se staví loď? My ano. Za pomoci vrtačky, kůry,
dřeva a látky si každý vyrobil svoji loďku. Hned první zkušební plavba byla úspěšná a lodě přepluly za příznivého větru a
povzbuzování svých kormidelníků celý Kněžský rybník.
q Každý strom má svého skřítka, který jej ochraňuje. Jak vypadá? Děti vyzkoušely svoji fantazii a zručnost při jeho výrobě
ze slaného těsta. Všem se povedl, posuďte sami.
q Dne 30. dubna se tradičně ve školce sešly čarodějnice a
ježibaby. Den byl plný kouzel a úkolů. Po vypití kouzelného lektvaru se všichni nakonec proměnili opět v šikovné děti.
Za MŠ Pavla Sloupová
q

q

q

q

Zástupcům JSDH Věšín a Obci Věšín byl 27. dubna 2021
předán od společnosti Auto Vinkler s. r. o. Písek nový hasičský devítimístný automobil Ford Transit Kombi s pohonem
4x4. Nový automobil byl převzat v době trvání epidemiologických opatření starostou obce Věšín Ing. Pavlem Hutrem, náměstkem starosty SDH Věšín Jiřím Hutrem a členy JSDH Věšín Františkem Milcem a Ing. Martinem Hutrem. Po zdárném
výběrovém řízení, které proběhlo v polovině roku 2020, byla
obci Věšín přidělena dotace Hasičského záchranného sboru
ČR a Středočeského kraje v celkové hodnotě 750.000,- Kč a
zbývající částka ceny automobilu byla doplacena obcí Věšín.
Hasiči Věšína tímto děkují Obci Věšín, starostovi obce Ing.
Pavlu Hutrovi a všem zastupitelům obce za finanční podporu na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče
Věšína. Dále touto cestou bychom chtěli obci poděkovat za
finanční podporu sboru při jeho činnosti v obci. Tuto činnost
hasiči vrací obci tím, že pořádají různé společenské akce (hasičský bál, maškarní karneval pro děti, masopust a posvícení), stavějí májku, podílejí se na organizaci dne dětí, pálí
klestí v obecních lesích, sbírají železný šrot v obci, jednou za
dva roky myjí koupaliště a jsou vždy ku pomoci bližnímu svému.
za výbor SDH Věšín Jiří Hutr, DiS.

Sdělení obecního úřadu
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 v
bude v 9 hodin z návsi.

Humanitární sběr
V sobotu 5. června v rámci sběru nebezpečného odpadu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, ne odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
Hygienické potřeby, drogistické zboží
Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)
Prosíme, noste vše zabalené v igelitových pytlích,
nádobí dávejte do krabic.

22

Třemšínské listy - červen 2021

Z činnosti TJ Sparta Věšín
TJ Sparta Věšín z. s. instalovala dvě houpadla na hřiště pro
naše nejmenší děti. Věříme, že si je děti užijí. Současně také
probíhá oprava parket v naší tělocvičně, které napadl červotoč, a bylo nutné je odstranit. Také proběhla výměna rozvodů
vody u vrtu a vše bylo zatepleno. Tyto akce financovala Obec
Věšín, za což moc děkuji.
sekretář TJ Pavel Knížek

ZŠ a MŠ Věšín

Květen v mateřské škole

Začátkem května se otevřela mateřská škola i pro mladší děti
z první třídy. Měsíc jsme všichni přivítali tématem Maminka
má svátek. Všechny děti vyrobily dárky a přáníčka pro své
maminky. Děti z předškolní třídy sehrály pohádku O Smolíčkovi, kterou mohli rodiče zhlédnout prostřednictvím videa.
Stejně tak vyrobily i přání s básničkou pro maminky k jejich
svátku, které společně secvičily všechny děti.
Děti z celé mateřské školy měly možnost díky projektovému
dni zdarma navštívit mobilní planetárium, kde se prostřednictvím videoprojekce pohádkového příběhu dozvěděly něco
o Slunci, Měsíci a jednotlivých souhvězdích naší planetární
soustavy. Všem se návštěva v mobilním planetáriu líbila.
Během celého měsíce jsme se věnovali tématu Místo, kam
patřím. Děti tvořily, kreslily, tančily, cvičily, pilně pracovaly
na pracovních listech a zaměřili jsme se i na poslech různých skladeb. Při pobytu venku jsme se věnovali environmentální výchově, hrátkám s míčem a různým pohybovým
hrám.
Kolektiv MŠ

Odstávka elektřiny v Bukové
Plánovaná odstávka dodávek elektřiny v Bukové dne 1. 6.
2021 od 7:30 do 16:30 hodin zahrnuje: čp.: 3, 4, 5, 8, 19-24,
27-45, 49, 52, 53, 54, 55, 57-61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 75,
76, 78, 81, 82, 83, 85-89, 91-98, 100-113, 115, č. ev. 7, 11

Májka na návsi
Členové JSDH Věšín vztyčili na návsi ve Věšíně tradičně májku. Připomeňme, že se stavěním máje bývá v
některých obcích v České republice
spojen i zvyk jejího nočního hlídání, podle zvyků to bývá do východu
slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze
sousedních vesnic, kteří se ji snaží
porazit. Pokud se jim to podaří, je
to pro vesnici velká ostuda. Někdy
se také staví malé máje před domy
jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce, která v domě bydlí.
(red)

Starý mobil pro Remobil

Sběrové kampaně Starý mobil pro Remobil se od ledna do
konce března zúčastnilo 92 škol, které dohromady na recyklaci předaly 8 752 mobilních telefonů. Naše škola se v
soutěži umístila na 24. místě s průměrem 1,78 mobilu na
žáka a vyhrála hru Carcassonne „Lovci a sběrači“.
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Lego kroužek ve věšínské škole
Skupinky děvčat sestavily ze stavebnice Lego WeDo kytaristy,
kterým v aplikaci na tabletu naprogramovaly pohyb, hru na
kytaru i zpěv.
Kolektiv ZŠ

Neobvyklé pracovní činnosti
Ačkoli se se skládáním elektrických obvodů setkávají žáci
často až na 2. stupni, dětem z prvních až pátých ročníků věšínské školy to bylo umožněno již nyní. Při hodině pracovní
činnosti si za pomoci donesených šroubováků, předpřipravených elektrických obvodů, vodičů a elektro dokumentace žáci
vyzkoušeli, jaké je to být skutečným elektrikářem. Rozsvícení
žárovky znamenalo, že zapojení je úspěšné. Všem se zadařilo.
Nejlepšími elektrikáři zcela jistě byli Karel Jeníček a Martin
Dušek, kterým se vše podařilo ve velmi krátkém časovém úseku a bylo vidět, že montáž a následná demontáž je opravdu
bavila. Za vytvoření elektrických mini obvodů patří velké díky
panu Pechačovi.
Kolektiv ZŠ
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Vranovice
Výstavba kanalizace a vodovodu
se pomalu chýlí ke svému závěru
Výstavba kanalizace a vodovodu by měla být v naší obci dokončena do října letošního roku. Mnozí z vás si již připravujete přípojky po svých pozemcích dle předaných projektových
dokumentací. Podmínky, které musí přípojky splňovat, jsou
uvedeny ve smlouvách, které jste s obcí podepisovali. Jen pro
rekapitulaci uvádím technické parametry, které musí kanalizační a vodovodní přípojky splňovat:
Kanalizační přípojka - na vašem pozemku musí být umístěna revizní šachta, a to co nejblíže k napojení na veřejnou
část přípojky (dle projektu). Budou použity pouze trubky a
tvarovky – KG SN 4. V žádném případě nesmí být do kanalizační přípojky napojeny okapy z domů.
Vodovodní přípojka – na neveřejné části přípojky delší jak
20 m od místa napojení přípojky na vodovodní řad musí být
umístěna vodoměrná šachta (dle projektu) a to co nejblíže
k napojení na veřejnou část přípojky. Budou použity pouze
trubky a tvarovky SDR 11 PN 16.
Před zasypáním výkopu s přípojkami nechte dílo zkontrolovat technickým dozorem nebo stavbyvedoucím nebo pracovníkem úřadu a pořiďte fotodokumentaci, kterou předložíte
obci.
Po dokončení výstavby kanalizace se majitel domu bez zbytečného odkladu (předpokládáme do půl roku od kolaudace)
připojí na obecní kanalizaci a ukončí jakoukoliv jinou likvidaci splaškových vod. Uzavře s provozovatelem smlouvu na
odběr odpadních vod. Tato povinnost neplatí pro majitele s
funkční domovní ČOV po dobu platnosti povolení k vypouštění a likvidaci odpadních vod tímto způsobem, vydaným vodoprávním úřadem Příbram.
Před napojením domu na vodovod uzavře majitel nemovitosti s provozovatelem písemnou smlouvu o dodávce pitné
vody.
Blanka Strnadová, starostka obce

Obec spouští Mobilní Rozhlas
Vážení spoluobčané, chystáme se spustit další komunikační kanál mezi vámi a obcí s názvem Mobilní Rozhlas, díky
kterému s vámi můžeme komunikovat moderně a efektivně.
Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás
budou dostávat důležité informace o dění ve Vranovicích, a to
prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
· poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu
· novinky z úřadu přímo do telefonu
· upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící
se vichřice, dopravní uzavírky, atd.
· pozvánky na sportovní a kulturní akce
· pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi
v obci pomáhají
· účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních
údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku https://obec-vranovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3. Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce
Vranovice.
Blanka Strnadová, starostka obce
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Obecní knihovna Vranovice
V červnu bude obecní knihovna fungovat opět formou výdejního okénka. Občané si mohou objednat u paní knihovnice
na tel. č. 728 499 589 knihy k zapůjčení. Seznam knih je dostupný na stránkách obce Vranovice www.obec-vranovice.cz
v sekci Kultura – Knihovna. Výdej knih proběhne v termínech
2. a 16. června 2021 v době od 17 do 18 hodin.
Dne 5. června 2021 se koná ve Vranovicích

DĚTSKÝ DEN
od 15 hodin na zahradě mateřské školy.
Všichni jsou srdečně zváni.

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
I přes trvající vládní opatření
náš sbor pokračuje v údržbě
techniky, požární nádrže, cvičiště a byly zahájeny i tréninky
požárního útoku. Ve dnech 10.
a 11. dubna došlo na vyčištění
a výlov nádrže. Občané si mohli
zakoupit kapry a dokonce i pár
parádních štik. Dne 25. dubna jsme sebrali po obci kovový
šrot, za který jsme utržili 27000
korun To je nádherný výsledek
a všem občanům za to děkujeme. Zvláštní poděkování patří Parádní okoun
členům sboru Stanislavu Melicharovi staršímu a mladšímu,
kteří za pomoci vlastní techniky dovezli šrot do Rožmitálu.
Dne 5. června budeme pořádat na cvičišti od 13 hodin soutěž v požárním útoku „O pohár starostky obce“. Zájemci si
mohou zarezervovat startovní pořadí na https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vranovice-11660.html.
Jedna dráha bude na dvě béčka a druhá na tři, lze použít
úzké hadice. Večer bude doplňkovka play-off zadků a nějaká
muzika.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Výlov požární nádrže ve Vranovicích.

Foto: archiv SDH

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
zve na soutěž v požárním útoku

O pohár starostky obce
5. června 2021 od 13 hodin

na hasičském cvičišti u místní požární nádrže
Jedna dráha na 2B, druhá na 3B, povoleny
úzké hadice B65/C42.
Občerstvení zajištěno, po soutěži bude následovat
taneční zábava. Těšíme se na vaši návštěvu
Za pořadatele: Ing. Stanislav Strnad,
starosta SDH Vranovice
tel.: 724 900 907, e-mail: s.strnad@kostal.com
Rezervace startovního pořadí na https://www.firesport.
eu/rezervace-mista-vranovice-11660.html

Střípky z naší školky ve Vranovicích
I ve vranovické školce už to zase „žije“. Cvičí se, maluje a tvoří.
Kamarádi si mohou zase spolu po dlouhé, nucené době hrát.
Na začátku května měly všechny maminky svátek. A tak
celý týden byl na téma „Moje maminka“. Starší děti, „Koťátka“, si nejprve vyprávěly, jaká jejich maminka je, co všechno
dělá a co má ráda. Paní učitelka to zapsala na lístek, aby si to
maminka mohla přečíst. Potom malovaly ještě maminčin portrét tuší a také jí vytvořily srdíčko z moduritu, které dozdobily
kuličkami z krepového papíru. Všechno to dalo dětem dost
práce, ale všechny chtěly mamince udělat radost, tak se moc
snažily. A při předávání dárků ještě recitovaly básničku.
I menší děti, „Myšky“, vytvořily mamince dárek. Srdíčko,
které vymalovaly houbičkou s temperovou barvou a s pomocí
paní učitelky nalepily na špejli. Vznikl tak hezký zápich „kytička – srdíčko“. Určitě měly všechny maminky radost, protože děti byly moc šikovné.

V květnu k nám do školky přijela první návštěva s „hoblinkovou dílničkou“. Byl to velmi zajímavý naučný program
o práci se dřevem. Nejprve se děti seznámily s druhy nářadí,
které jsou k ní potřeba a také si hned vyzkoušely, jak s nimi
mají pracovat. Pilka, ruční vrtačka, kladivo s hřebíky nebyl
ani pro nejmenší děti problém. Všichni zjistili, že vyrábět například hračku ze dřeva je docela „dřina“. Potom si děti samy
vyráběly dřevěného krokodýla. Nejprve měly za úkol, jako
správný truhlář, dřevo brusným papírem opracovat, aby bylo
hladké. Potom přidělaly kolečka, aby krokodýl mohl jezdit. A
nakonec se pustily do vybarvování – očí, pusy a třeba i barevných koleček. Když měly děti všechno hotové, mohly ještě sledovat, jak se pracuje s elektrickou pilou. Paní lektorka dětem
ukázala, jak jde vyříznout srdíčko a to si také opracovaly, aby
bylo hladké a mohly si ho odnést domů.
Už teď se těšíme na příští návštěvu! Třeba se zase něčemu
novému přiučíme.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Vranovice
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Bezděkov p. Tř.
Nabídka občanům na bezplatný
sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad Bezděkov pod Třemšínem ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a. s. pořádají sběr
nebezpečných odpadů z komunální sféry. Sběr se uskuteční
v sobotu 5. června 2021 od 9:30 do 9:50 u staré hasičské
zbrojnice. Přijímány budou následující základní druhy odpadů: léky všeho druhu včetně mastí a roztoků, zbytky starých
barev, obaly z plastů a plechovky od barev, zářivky, výbojky,
televizory, rádia, pračky, všechny druhy baterií, akumulátorů
a autobaterií včetně náplní, upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách, lednice, pneumatiky - osobní. Neodkládejte odpady na stanovišti, vyčkejte na příjezd sběrných vozů.
Vilém Trčka, starosta obce

Svoz komunálního odpadu
Rozpis odvozu popelnic pro II. pololetí 2021
Svoz 1x za 14 dní – 26 svozů za rok – žlutá známka – v
každém lichém týdnu vždy v pondělí - 5. 7., 19. 7., 2. 8.,
16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11.,
6. 12., 20. 12.
Svoz 1x za měsíc – 12 svozů za rok – modrá známka – v
každém lichém týdnu vždy v pondělí - 5. 7., 2. 8., 13. 9.,
11. 10., 8. 11., 6. 12.
Informace k nepravidelným svozům – jednorázových známek a pytlů PE: Všichni, kteří budou jednorázové známky
používat, musí jejich svoz předem ohlásit společnosti Západočeské komunální služby a. s. nejpozději do 12 hodin
v den před uskutečněním vývozu. Kontakt pro ohlašování
nepravidelného svozu: Monika Plassová - tel. 493 647 164,
e-mail: monika.plassova@mariuspedersen.cz.
V ohlášení musí být uvedeno: obec, číslo popisné nebo
evidenční. Bez řádného ohlášení nebude nádoba vyvezena.
Pytle PE s logem Západočeských komunálních služeb musí
být přiloženy ke kterékoliv popelnici v obci připravené na
vývoz. Jejich svoz se předem neohlašuje.
Vilém Trčka
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Velkoobjemový a elektro odpad

V sobotu 12. června v Sedlici na návsi a o týden později v sobotu 19. června v Hoděmyšli před hasičárnou v čase od 10 do
11 hodin dopoledne bude možné využít obecních kontejnerů
pro uložení velkoobjemového a elektro odpadu.

Termíny měsíčních svozů komunálního
odpadu na druhé pololetí roku 2021
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 13. 12.

Volenice
Sbor dobrovolných hasičů Bubovice
uspořádal v květnu sběr železa
V sobotu 15. května 2021 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bubovice sběr železa. Počasí sice hasičům nepřálo, několikrát zapršelo, to ale nic nezměnilo na jejich veselé náladě
a radosti z dobré práce. Všem, kteří darovali železný odpad,
děkujeme.

Sběr železného šrotu v Bezděkově
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov p. Tř. provede dne 5.
června 2021 od 9 hodin sběr železného šrotu a autobaterií.
Prosíme občany, aby materiál připravili před vstupy do nemovitostí. Děkujeme.
Výbor SDH Bezděkov p. Tř.

Sedlice
Sběr nebezpečných odpadů zdarma
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
11:00 - 11:15

Sedlice, na návsi
Hoděmyšl, na návsi

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a. s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Přijímány budou: léky,
barvy, oleje, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky a pneumatiky.
Jiří Čech, starosta obce

Vševily
Aktuální informace z obce Vševily
najdete na oficiálním webu obce

www.obec-vsevily.cz
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Hudčice
Šíření olympijských myšlenek
podpoří také v Hudčicích
T-Mobile Olympijský běh, který se každoročně koná na desítkách míst po celém Česku, míří opět také do Hudčic. Akce se
kvůli vládním omezením uskuteční v náhradním termínu ve
středu 8. září 2021. Účastníci se tak potkají na startu přesně
měsíc po zakončení olympijských her v Tokiu. Všichni, kteří
se chtějí do akce zapojit, se mohou přihlásit na www.olympijskybeh.cz., kde najdou i podrobnější informace.
Na jaře bylo mnoho běžeckých akcí zrušeno, i tradiční jarní
závod Rožmitál – Březnice. Sportovci z regionu tak mají možnost poměřit své síly koncem léta v Hudčicích. V současné
době je přihlášeno poměrně málo závodníků, další se, předpokládáme, ještě přihlásí.
“Věříme, že v září budeme moct vyběhnout naplno a v co
největším počtu běžců. Navíc i spolu s olympioniky, kteří už
tou dobou budou zpátky z Olympijských her v Tokiu a mohou
se tak k šíření olympijských myšlenek pohybem připojit,” řekl
generální sekretář ČOV Petr Graclík. Cílem letošního T-Mobile
Olympijského běhu bude co nejvíce znovu nastartovat sportování dětí i dospělých. Pro všechny dospělé běžce je navíc
připravena motivační novinka - dřevěná medaile pro všechny dospělé účastníky, kterou zajistil titulární partner akce
T-Mobile. „Tímto projektem chceme připomínat, že výhody
digitálního světa je potřeba využívat uvážlivě a žít i mimo svět
onlinu. Proto je každý, kdo se závodu zúčastní, už teď naším
vítězem. Mám radost, že právě naše medaile ocení a umocní
každý běžecký zážitek po celé republice,“ říká Ladislav Báča,
ředitel marketingové komunikace společnosti T-Mobile Česká
republika.
Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá již přes
třicet let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť
vyrazit na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční desítky běžeckých akcí v jednotlivých okresech. Mezi nimi nebude
chybět ani závod v Hudčicích, který nabídne trasu na 3,2 kilometru. Připraveny budou i závody pro děti do 15 let o délce
200 a 700 metrů.
Všechny běhy rozmístěné na desítkách míst po celém Česku budou mít jeden společný cíl – odstartovat najednou v 18
hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu Radiožurnálu.
Všechny běhy se každoročně konají jako oslava celosvětového
Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijského výboru. Do Česka přinesl myšlenku
Olympijských běhů v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní
činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2020 vybrali
běžci společně pro Českou olympijskou nadaci téměř 500 tisíc
Kč. Registrace do všech závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné nyní začíná na 250 Kč. Děti do 15 let běží v
rámci regionálních dětských závodů za symbolické startovné
30 Kč.
(red)

Splatnost poplatků za odpady a psy
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za
odpady a psy, že splatnost těchto poplatků je dle Obecně závazné vyhlášky stanovena do 30. června 2021. Aktuální výše
poplatků je zveřejněna na internetových stránkách obce v
sekci Aktuality. Úhrada poplatků na svoz komunálního odpadu v uvedeném termínu se týká také chatařů a chalupářů.
(ld)

Program pouti v Hudčicích
Pokud nám situace kolem Covid-19 dovolí, rádi bychom
uskutečnili tak, jak tomu bylo i v letech minulých,
pouťový program na parku.

sobota 3. července 2021
od 13.00 kapela Kudrnáči – vstup volný
od 16.30 hra Fabián, brdských lesů pán – Březnický
a rožmitálský divadelní spolek
od 18.00 mše svatá v místní kapli
od 20.00 večerní venkovní zábava – kapela
Kudrnáči – vstup 100,- Kč

Tradiční stavění máje v Hudčicích

I přes omezení byla 30. dubna tradičně postavena máj
také v Hudčicích. Děkujeme tímto Agrospolu Bubovice za
spolupráci při jejím stavění.
Foto: archiv obce

Koupě
Každý odpad má své místo

Likvidace všech odpadů má svá neúprosná pravidla, která
musí dodržovat jak obec, tak i všichni občané na jejím území. Každý by měl k likvidaci odpadů přistupovat odpovědně.
Je až zarážející, jak si s tím někteří občané nedělají velkou
hlavu. Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad je toho
příkladem, stejně jako nekovové věci naházené do kontejneru
na kovy. Přestože jsme malá obec, myslím, že máme dostatek
kontejnerů a vždy je možnost odpad řádně zlikvidovat. Od
minulého měsíce je opět v provozu kontejner na bioodpad za
budovou úřadu. Pokud by někdo nevěděl, jak s odpadem naložit, má možnost se poradit s kterýmkoliv zastupitelem a najít vhodné a legální řešení.
Jaroslav Hudeček, starosta

Třemšínské listy - červen 2021

Májka v Koupi stojí i letos

Všichni víme, jaká je situace spojená s pandemií, každý z nás
to pocítil na vlastní kůži. Proto je více než hezké, když se podaří udržet tradice. Jednou z nich je i stavění máje. Stejně
jako v jiných obcích, i v Koupi májka stojí. Všem, kteří se na
jejím zdobení a stavění podíleli, patří poděkování.

Užívat cizí pozemky není správné
V samém středu naší obce byla před lety zřízena „Přírodní
památka“. Jedná se o prostor kolem rybníku Dražská Koupě.
Celý tento pozemek je soukromého vlastníka, který musí na
svém pozemku dodržovat poměrně přísná pravidla týkající se
například jeho sečení a jiného užívání. Z tohoto důvodu není
možné, aby občané tento pozemek využívali k ukládání jakéhokoliv materiálu a hlavně k parkování vozidel. Na základě
stížnosti oprávněného vlastníka apeluji na všechny občany,
kterých se to týká, aby nesekali trávu v tomto prostoru a aby
v něm ani neparkovali.
Jaroslav Hudeček, starosta obce

Telefonní číslo do redakce a inzerce
měsíčníku Třemšínské listy
je 723 722 223. Psát můžete
také e-mailem na
tremsin.listy@rozmitalptr.cz

Dementia podporuje pečující
Mnohým z nás přináší současná situace ve společnosti těžké
chvíle. Potýkáme se s nejrůznějšími starostmi a někdy i s bolestí, lítostí či strachem.
Na naši organizaci Dementia se obrátila paní Eva, která
hledá radu v nelehké situaci. Oba její rodiče byli před časem
hospitalizováni s nemocí Covid 19. Tatínkův stav se zlepšil a
zanedlouho se vrátil z nemocnice domů. Její maminka bohužel zůstává v nemocnici v bezvědomí. Otec však trpí několika
chronickými zdravotními obtížemi a navíc se u něj už před
hospitalizací projevila počínající Alzheimerova choroba, jejíž
příznaky se pobytem v nemocnici zhoršily. Bez manželky se
nyní cítí ztracený a dezorientovaný. Vždyť to byla právě ona,
kdo o něj pečoval a do podrobností znal všechny jeho potřeby.
Paní Eva teď hledá řešení, jak situaci zvládnout. V žádném
případě nechce dopustit, aby tatínek skončil v LDN.
Jsem ráda, že paní Eva vyhledala naši pomoc. Vyslechli
jsme ji, podpořili v jejím úsilí a domluvili se, jak jí můžeme
podpořit a jaké další kroky bude vhodné učinit. Teď hledáme vhodnou pečovatelskou službu, která by rodině pomohla
s péčí o tatínka a zajistila pro něj i osobní asistenci. Pomáháme paní Evě řešit problémy, které se vyskytly při čerpání
příspěvku na péči. Podporujeme ji, aby dospěla ke správným
rozhodnutím, a nasloucháme jejím starostem i obavám.
Pro naši organizaci pracuje řada odborníků z různých oblastí, které souvisí s péčí o nemocného s demencí. Můžeme
zajistit radu právničky, zdravotníka, poskytujeme odborné
sociální poradenství. S lidmi, kteří prožívají stejné nebo podobné starosti, se můžete setkat v našich svépomocných skupinkách, které teď pořádáme on-line.
Jsme nezisková společnost Dementia. Naše služby jsou
zdarma. Jsme tu pro všechny, kteří pečují o své blízké s Alzheimerovou nemocí či některou formou demence. Můžete
nás kontaktovat telefonicky: Jitka Emlerová, tel.: 608 845
890, e-mailem: pribram@dementia.cz, a podívat se na rozsah našich služeb na webových stránkách: www.dementia.
cz. Našim cílem je usnadnit vám péči, protože to má smysl.
Jitka Emlerová, koordinátorka
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O počasí v dubnu
Tento druhý jarní měsíc jako celek vyšel teplotně i srážkově
značně podnormální, když průměrná teplota 5,2°C je 1,3°C
pod dlouhodobým normálem a úhrn srážek 21,3 mm představuje pouhých 43 % téhož normálu. Panovalo většinou velmi
proměnlivé počasí s častými návraty zimy. Chladnější duben
byl až v roce 1981, tedy před 40 lety!
První dubnový den byl mimořádně teplý, když jsme naměřili
22,4°C, což je zároveň i nejvyšší teplota v měsíci.
Od 2. do 8. 4. bylo již mnohem chladněji, teploty přes den
spadly i pod hranici 10°C. Dne 5. 4. začalo odpoledne pršet, k
večeru déšť přešel ve sněžení. Sněžilo i v následujících třech
dnech, přičemž nejvíce sněhu se udrželo ráno 6. 4., a to 3 cm.
V noci mrzlo prakticky denně, nejvíce dne 6. 4., a to -4,5°C
(při zemi bylo -7,2°C). S výjimkou 4. 4., kdy bylo zcela jasno, jsme zaznamenali převážně zvětšenou oblačnost. Celkově
spadlo v tomto období 9,3 mm srážek.
Ve třech dnech od 9. do 11. 4. se přechodně silně oteplilo
až na 18,1°C dne 11. 4. Proběhla řada krásných slunečných
dní. Naopak v noci mrzlo stále a teplota naměřená dne 9. 4. o
hodnotě -5,8°C (při zemi -8,5°C) byla nejnižší v celém měsíci.
Od 12. do 20. 4. sice ustaly noční mrazy, ale teploty přes den
nedosahovaly ani hranice 10°C. Navíc ve dnech 15. až 17. 4.
slabě sněžilo. Ve dnech 19. a 20. 4. pršelo a trochu se oteplilo.
V celém období bylo převážně zataženo. Vlivem nižších teplot
se vývoj v přírodě zbrzdil. Celkově spadlo 7,3 mm vody.
Od 21. 4. do konce měsíce bylo již tepleji, bylo naopak převážně jasno až polojasno. Teploty začaly vystupovat i nad
15°C a v posledních třech dnech přesáhly i 18°C. Vlivem jasných nocí se ale vrátily i mrazíky, např. dne 26. 4. bylo ještě
-2,7°C (při zemi -6,7°C!). Příroda se přesto začala probouzet a
v posledních dubnových dnech rozkvetly první ovocné stromy
a pomalu začaly rašit některé listnaté dřeviny.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Stáhněte si aplikaci V obraze
Obce Rožmitál pod Třemšínem, Hvožďany, Věšín, Hudčice, Bezděkov pod
Třemšínem, Volenice, Vševily a Vranovice používají pro informování
svých občanů mimo jiné také aplikaci
V Obraze. Tato aplikace vám přináší
přehled aktualit z webu vybraných
obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na
úřední desce vybrané obce. Stáhněte si aplikaci V obraze
do svého chytrého telefonu a nic vám neuteče.

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996
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ANGLIČTINA V LÉTĚ, PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!
Konkrétní termíny, prodloužené termíny přihlášek.

English Camp for Children, anglický příměstský tábor
v Březnici pro děti 12–15 let
Termín: 12. 7. 2021–16. 7. 2021
denně 8.00/9.00–16.00
Cena: 2 850 Kč/ 1 dítě, záloha 900 Kč do 24. 6. 2021
Přihlášky: do 15. 6. 2021, informační schůzka
v RC Pampeliška Březnice 24. 6. 2021 v 17.00 hod.
English Camp for Teenagers, anglický příměstský
tábor v Březnici pro děti 15–18 let
Termín: 23. 8. 2021–26. 8. 2021
denně 13.30–17.00, jedenkrát do 21.00
Cena: 1 650 Kč/1 účastník, záloha 900 Kč do 24. 6. 2021
Přihlášky: do 15. 6. 2021
English for Students and Adults, intenzivní kurz
angličtiny v Březnici pro studenty a dospělé
gramatika, konverzace nebo obojí, bonusy, můžete si zvolit
Termín: 19. 7. 2021–23. 7. 2021
denně 2–4 hodiny dopoledne a/nebo odpoledne
Cena: 900 Kč–1 900 Kč podle toho, co si vyberete, záloha
900 Kč do 24. 6. 2021
Přihlášky: do 15. 6. 2021

REKREACE BRDY s. r. o.,
Věšín 172, 262 43 Věšín, IČ: 25054961
www.kempbrdy.cz, mail: recepce@kempbrdy.cz,
tel: 734 492 389, 725 370 871

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
KEMP BRDY VĚŠÍN hledá do nově zrekonstruované
kuchyně spolupracovníky na pozici:

KUCHAŘ / KUCHAŘKA,
POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ.
Jedná se o sezonní práci od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021
s možností dlouhodobé spolupráce. Práce je vhodná i
jako doplněk k Vašemu pracovnímu poměru
(pouze několik dnů v měsíci).
Nabízíme mzdu ve výši 1.000 až 2.000,- Kč / den
dle pracovní pozice + zdarma stravu i ubytování.
Práce je ve velmi přátelském kolektivu a skvělém
pracovním prostředí v nově vybavené kuchyni.

Bližší informace a přihlášky najdete
na www.ajbartakova.webnode.cz, nebo napište
na jitka.bartakova@seznam.cz, nebo zavolejte 721 140 798.

V případě Vašeho zájmu volejte na telefonní číslo
734 492 389, nebo pište na e-mail:
recepce@kempbrdy.cz.

Těšíme se, Jitka Bartáková a lektoři

Více informací o kempu: www.kempbrdy.cz

Třemšínské listy - červen 2021
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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

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

PROVOZ NEPŘERUŠEN

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

OPRAVA, TŘÍDĚNÍ
DŘEVĚNNÝCH PALET
Provozovna: Rožmitál p. Tř., Hutě p. Tř.

Informace na tel.: +420 728 873 970

SEKÁNÍ A ÚDRŽBA
TRAVNATÝCH PLOCH,
ÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ

Tel.: 734 353 641
Pejsar&syn

Koupím moto

ēĞƐkŽƐůovĞŶƐké výroby:

Stadion - JaweƩa - PaƎez - Pérák - Jawa - CZ ...atd.
v Ɖƽvodním nálezovém stavu:
koroze, nekompleƚŶş͕ƉŽƉƎşƉĂĚĢ pouze díly k tĢmto
motŽĐǇŬůƽŵ

a42010

Firma Roman Studnička

Ģkuji za nabídku. Tel.: 775 623 723

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

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

Zdeněk ŽIBŘID
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Uvažujete o prodeji domu či pozemku?
G ENERAL

Individuální přístup, náležitý právní servis,
maximální pohodlí a bezpečí při prodeji vaší
nemovitosti, jednička v oboru.
Hezký den a předem děkuji za případnou odezvu.
Váš realitní makléř Romana Trefná

REZERVOVÁNO

PRODÁNO 7 000 000,-Kč

PS: Vždy jednám tak, jak bych chtěla, aby ostatní jednali se mnou.
romana.trefna@century21.cz

www.century21.cz

tel.: 720 347 693
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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 - červen 2021

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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Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

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

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

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

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

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

instalace a pronájem koncového zařízení

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

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

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

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

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

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka červencového čísla pro příjem
inzerce bude v pondělí 21. června
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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Májka na rožmitálském náměstí

Pracovní výchova ve hvožďanské
škole s novými pomůckami

Rožmitálské náměstí ozdobila tradičně krásná májka, kterou
zde pracovníci města vztyčili 30. dubna.
(fž)

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
Pracovní výchova sice nepatří mezi ty nejnáročnější předměty, avšak při distanční výuce bylo velmi obtížné plnit veškeré
úkoly zaměřené na elektroniku. Žáky 8. ročníku hvožďanské
základní školy čekalo při návratu do školy veliké překvapení
v podobě dvou elektrotechnických stavebnic. Hned při první
prezenční hodině si vyzkoušeli, jak fungují obvody, jak se zapojuje žárovka, a na závěr si vytvořili vlastní FM rádio. Zapeklité úkoly žáky velmi bavily a jistě se již těší na další práci se
stavebnicemi. Možná se jim podaří sestavit i vlastní vysílačku.
David Josef Trčka

Starosta Rožmitálu pod Třemšínem Mgr. Pavel Bártl jednal na
začátku května se starostou Příbrami Mgr. Janem Konvalinkou na příbramské radnici o možném vstupu města Rožmitál
do zapsaného spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Za
svůj cíl si spolek klade propagaci celé oblasti Brdy a Podbrdsko a také propagaci co možná nejširší nabídky turistických
produktů. Dalším cílem je vytvoření úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené turistické oblasti na základě
spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zachování
přírodních a kulturních hodnot. Spolek usiluje o zajištění destinačního managementu v souvislosti s turistickou oblastí. K
propagaci turistických cílů a atraktivit oblasti provozuje spolek mimo jiné webový portál www.brdyapodbrdsko.cz, účastní
se veletrhů cestovního ruchu a prezentačních akcí.
(fž)

Zástupci kraje se seznámili
s problémy, které region trápí

V pátek 30. dubna se v Klubovém centru ve Hvožďanech uskutečnilo setkání náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro
regionální rozvoj a územní plánování Ing. Bc. Jiřího Snížka
a Ing. Jiřího Kubiše, pověřeného vedoucího oddělení regionálního rozvoje se starosty obcí v regionu specifické oblasti
krajského významu (SOBk1) Brdy – Rožmitálsko. Tato oblast
zahrnuje celkem sedm obcí. Během setkání byli zástupci kraje seznámeni s problémy, které tento region trápí.
(mb)

Hasiči z Rožmitálu mají moderní
vybavení pro zásahy na vodě

S přispěním Hasičského fondu Nadace Agrofert se podařilo jednotce SDH Rožmitál
pod Třemšínem pořídit nové vybavení pro
zásahy na vodních tocích a zamrzlých vodních hladinách. Byl pořízen nafukovací člun
BOAT M 420 pro sedm osob s maximálním
zatížením 1087 kg, ke kterému bylo pořízeno šest plovacích vest X-TREME RENT.
Jednotka do této doby disponovala zapůjčenou více než 40 let starou laminátovou pramicí. Ke člunu bude používán lodní motor
MERCURY 5, který má jednotka již ve výbavě. Pořízená výbava vyšla na 41 220,- Kč.
Nadace Agrofert přispěla částkou 30 000,Kč, zbylou částku uhradilo město Rožmitál
pod Třemšínem ze svého rozpočtu. Dále byly z rozpočtu města
Rožmitálu pod Třemšínem pořízeny dva suché obleky AGAMA
RESCUE včetně podobleků, kevlarových rukavic a transportních batohů. Tyto obleky vyšly město na téměř 40 000,- Kč.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat Nadaci Agrofert a vedení města Rožmitálu p. Tř. za finanční podporu na pořízení tohoto vybavení.
Milan Polák, velitel JSDH Rožmitál p. Tř.
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Podbrdský farmářský a řemeslný trh

Místní akční skupina Podbrdsko pořádala v sobotu 15. května Podbrdský
farmářský a řemeslný trh na nádvoří
muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Poděkování za pomoc patří Podbrdskému
muzeu, Městu Rožmitál pod Třemšínem, všem řemeslníkům a prodejcům a

hlavně děkujeme vám, návštěvníkům,
za hojnou účast. Už nyní se všichni
mohou těšit na jarmark, který se bude
konat v sobotu 19. června na rožmitálském náměstí od 10 do 14 hodin v
rámci akce 18 let s královnou Johankou.
MAS Podbrdsko

Školáci si užili Den bláznivých účesů
Ve středu 19. května proběhla v rožmitálské základní škole jednodenní akce
nazvaná Den bláznivých účesů. Vyhlásila ji Hrdá škola, neziskový projekt, který
v letošním roce připravil devět netradičních akcí, které se snaží oživit život na
školách.
(zš)

Děti z 1. B rožmitálské základní školy

Zahajovací koncert
Festivalu J. J. Ryby

V sobotu 8. května proběhlo v galerii
Podbrdského muzea natáčení záznamu
Zahajovacího koncertu 4. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby. Houslistka
Martina Bačová doprovázená souborem
L’Armonia Terrena pod vedením Zdeňka
Klaudy zahrála díla J. J. Ryby, W. A. Mozarta a J. Haydna. Koncert zahájil úvodním slovem starosta města Rožmitál pod
Třemšínem Mgr. Pavel Bártl a ředitel
festivalu MgA. Šimon Kaňka. Záznam
koncertu najdete na YouTube.
(pm)

Výročí blahořečení
Jana Nepomuckého

Veronika Zemková a Nela Sýbková

DÁRKY Z KERAMIKY. Věšínští školáci, kteří navštěvují keramický kroužek,
vyrobili maminkám k jejich svátku krásné dárky.
Foto: archiv školy

V úterý 18. května se uskutečnila Modlitba za vlast v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Tato slavnostní
mše byla součástí oslav k výročí 300 let
od blahořečení Jana Nepomuckého. Mši
celebroval biskup Mons. Vlastimil Kročil
za přítomnosti českých a moravských
biskupů a představitelů obcí regionu.
Na tuto mši byli pozváni i starostka obce
Hvožďany Markéta Balková a místostarosta Michal Zdeněk. Součástí mše bylo
i čtení přímluv starostů a dekorování
slavnostních praporů pamětní stuhou k
tomuto významnému výročí.
(red)

