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Obchodníci se snaží
své zákazníky chránit

Rožmitálští obchodníci vzali hrozbu šíření koronaviru vážně a zodpovědně.
Snažili se dostát všem opatřením a o
to samé žádají své zákazníky, kteří by
se měli chovat v souladu s aktuálními
doporučeními. Snímek byl pořízen 18.
března v prodejně potravin Ze zahrádky do košíku na rožmitálském náměstí.
Bylo to ještě den před tím, než začal platit vládní zákaz vycházení bez zakrytí úst
a nosu.
(fž)

Ročník XVII. - č. 4

Schůzi zpestřila krásná vystoupení

Rožmitálská organizace Svazu tělesně postižených uspořádala 5. března ve
Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem jarní členskou schůzi. Kromě organizačních věcí bylo připraveno také občerstvení a nechyběl pestrý
kulturní program. O něj se postaraly děti z rožmitálské mateřské školy se
svým krásným vystoupením a hosty potěšili svým uměním i učitelé a žáci
Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby. K tanci a k poslechu pak zahráli
Jiří Zrno a František Zlatohlávek. Ženy dostaly také při schůzi květiny k Mezinárodnímu dni žen.
Foto: František Žán

Výměna povrchů
ve městě pokračuje

V Rožmitále p. Tř. pokračuje výměna
nepropustných povrchů za propustné,
které je díky dotacím možné realizovat.
Koncem února přišlo na řadu i parkoviště na náměstí, kde byl nahrazen asfalt žulovými kostkami. Práce nezastavila ani nepřízeň počasí. Mezi muži, kteří
pokládali dlažbu, pracovala také jedna
žena, což u této profese nebývá obvyklé.
Letos bude provedena ve městě výměna
nepropustných povrchů za propustné
za zhruba dva miliony korun.
(fž)

Uzávěrka květnového
čísla bude v pondělí
20. dubna

SEDLICE NAVÁZALA v roce 2004 na tradici masopustních průvodů a letos se
tak vydal veselý průvod z Hoděmyšle do Sedlice už posedmnácté. Po cestě se
zpívalo, tancovalo, o dobrou náladu nebyla nouze. V jednotlivých staveních už
čekali jejich obyvatelé na maškary s malým občerstvením. Medvěd by si měl
zatancovat s paní domu, ale tancoval i kněz či klaun a všichni se při masopustu dobře bavili. Masopustní průvody plné pestrých a nápaditých kostýmů
se konaly i v dalších obcích mikroregionu a snímky z nich najdete na dalších
stranách.
Foto: Sedlicko-hoděmyšlský spolek pro zachování tradic

Město vybudovalo odpočinkové místo u Jezu

Město Rožmitál pod Třemšínem vybudovalo odpočinkové místo s posezením pro
všechny občany a vyhlídkou nad vodu
rybníka Jez, rybářského sportovního revíru RMV ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem s možností využití také pro rybáře. Místo v malebné a klidné části města
láká k příjemnému posezení při jarních
vycházkách.
Aleš Haluska
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Věšínští školáci si užili další
zajímavé projektové odpoledne

Ministerstvo zdravotnictví ČR
aktuálně o koronaviru

https://koronavirus.mzcr.cz
Portál krizového řízení
Středočeského kraje

https://pkr.kr-stredocesky.cz

Šití roušek ve Hvožďanech

Věšínští školáci si v družině užili v úterý 3. března projektové odpoledne, při němž se seznámili s další profesí. Tentokrát byla na řadě profese novináře. Děti se dověděly, jak
vypadají jednotlivé noviny, jak se dělí, jak se dělají, i jak je
třeba přistupovat k mediálním obsahům, které jim nabízejí
nejen některé tištěné noviny, ale hlavně internet. V rámci
projektu podpořeného Evropskou unií už si žáci v průběhu
roku vyzkoušeli práci prodavače, pošťačky, lesníka, obráběče kovů a dalších.
(fž)

Zahájení muzejní sezony
Nový typ koronaviru COVID-19 se začal březnu nebezpečně šířit a počet nemocných obrovsky vzrostl. Ještě před
tím, než nařídila Vláda ČR všem občanům nosit na veřejnosti ochranu nosu a úst v podobě roušek, respirátorů
nebo alespoň šátků, zřídili ve Hvožďanech několik improvizovaných dílen, kde šikovní a obětaví lidé roušky začali
šít. Roušek chránících obyvatele před nákazou se akutně
nedostávalo a obec chtěla své občany ochránit. Jedna z
takových dílen vznikla i v Klubovém centru. Na dalším
snímku jsou děti, které vyzkoušely první prototypy hvožďanských roušek.
Foto: archiv obce
V sobotu 7. března 2020 se v Galerii Podbrdského muzea
uskutečnila tradiční Swingová kavárna s orchestrem For
Evergreens. V rámci večera proběhla prezentace knihy Miloslava Pešty Poštovní holub Jizva. Podbrdské muzeum letos
oslaví 10 let od svého otevření v roce 2010.
(pm)

Sedmáci si užili lyžařský výcvik

Výstava k výročí filatelistů

V neděli 8. března ve 14 hodin se konala první (a bohužel na
nějakou dobu zatím jediná) letošní vernisáž v galerii Podbrdského muzea. Rožmitálský klub filatelistů v čele s předsedou
klubu Janem Hutterem oslavil 45 let své existence.
(pm)

Žáci 7. ročníku Základní školy J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem se v únoru zúčastnili lyžařského výcviku v Krkonoších.
Dohromady se na lyžařský výcvik vypravilo 47 žáků s šesti
učiteli. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev podle dovedností.
I přes to, že lyžařské podmínky nebyly moc příznivé, podávali
žáci na lyžích skvělé výkony. Každý večer čekal žáky zábavný
program. Předposlední den pobytu se pořádaly závody ve slalomu v kategorii dívek a chlapců. Lyžařský výcvik trval přesně
týden a všichni si to velice užili. Moc děkujeme všem učitelům, kteří s námi jeli.
Žáci 7. ročníku
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Rožmitál pod Třemšínem
EDITORIAL
Vyhlášený nouzový
stav, omezení volného pohybu lidí,
zákaz
vycestovat,
zrušení kulturních
a sportovních akcí,
zavřené školy, restaurace,
muzea,
knihovny, infocentra, nouzový režim v ordinacích
lékařů, omezené úřední hodiny na
úřadech, uzavření mnoha obchodů
a provozoven poskytujících služby,
omezení návštěv v nemocnicích, domovech pro seniory, a mnohá další
mimořádná opatření s sebou přinesla během března hrozba šíření
nového typu koronaviru COVID-19.
Opatření se citelně dotkla samozřejmě i všech obcí sdružených v
Mikroregionu Třemšín. Vývoj situace si netroufl v době uzávěrky Třemšínských listů nikdo předvídat. Než
najdete svůj mikroregionální měsíčník v poštovních schránkách, může
být lépe a bohužel i mnohem hůře.
Situace se mění každým dnem. Kdy
budou zákazy zrušeny nebo alespoň
zmírněny, nikdo kolem 18. března
nevěděl. Nečekejte proto, prosím,
že vám dubnové Třemšínské listy
nabídnou aktuální informace o otevírací době úřadů, lékařských ordinací a režimu, v jakém bude naše
země v dubnu fungovat.
V přehledu kulturních a sportovních akcí sice přinášíme několik tipů na akce, které by se měly
konat po Velikonocích, zatím je ale
ve hvězdách, zda se skutečně odehrají.
Prosíme, sledujte oficiální webové
stránky města Rožmitál pod Třemšínem www.rozmitalptr.cz, facebookové profily jednotlivých spolků,
případně se zaregistrujte k odběru
novinek z webu města, stáhněte si z
webu do mobilu aplikaci V obraze.
Aktuální informace budeme i nadále poskytovat také prostřednictvím
městského rozhlasu.
Neradi bychom vás zahrnuli v
tomto vydání podrobným popisem
opatření ve městech a obcích, která
už třeba nebudou platit nebo budou úplně jiná. Potěšte se snímky
z akcí, které se v mikroregionu odehrály ještě před vypuknutím koronavirové nákazy a těšte se, až se budeme moci znovu společně setkávat
a život se vrátí do normálních kolejí.
Mgr. František Žán, editor

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme v období, které asi nikdo nepamatuje, v období boje proti neviditelnému, ale o to zákeřnějšímu nepříteli. Vláda dělá, co může, i my se snažíme býti
vám ku pomoci.
Rada města, která převzala statut krizového štábu města, rozhodla z důvodu
ochrany malých dětí a nejstarších občanů před koronavirem o několika zásadních opatřeních. Dnem 16. března
byl až do odvolání uzavřen provoz mateřské školy. Několik dnů před tím, než
to nařídila Vláda, jsme uzavřeli Základní uměleckou školu J. J. Ryby. Dalším
opatřením byla pomoc našim seniorům.
S platností od 18. března až do odvolání
jsou zrušeny všechny poplatky za dovoz
obědů, za běžné nákupy a pochůzky
(obchody, pošta, lékárna atp.) To platí
pro stávající klienty naší pečovatelské
služby i pro ty, kteří se přihlásí a stanou se uživateli pečovatelské služby.
Tímto opatřením se snažíme ochránit
nejohroženější věkovou kategorii. Stále platí, že tito spoluobčané by měli co
nejméně opouštět svá obydlí. Největší
problém byl v polovině března s ochrannými pomůckami. Nebyly roušky, natož
respirátory. A když se nějaké respirátory
objevily, jen v malém procentu byl mezi
nimi ten jediný odpovídající, tj. schopný
lapat i viry (typ FFP3). Smutné je, když
na vyvstalé situaci hyenicky parazitují
někteří občané. Případ z Lovosic, kde
byl v noci na 18. března objeven sklad
s téměř 700 tisíci kusů respirátorů připravených „na kšeft“, je jen těžko uvěřitelný, stejně jako hackerský útok na
nemocnici v Brně, spáchaný v této pandemické situaci. V Číně by takové činy
byly vyřešeny během hodiny, my pokrčíme rameny a majitelům „keťasského“
skladu ještě zaplatíme zabavené respi-

rátory podle ceníku.
My jsme požádali několik zručných žen o
výrobu roušek a těm,
které naší žádosti vyhověly, moc děkujeme.
Uvítáme, když se zapojí další ochotné šičky. Malou korekci jsme
udělali také v taxislužbě. Jezdit se bude
od dubna jen v pondělí a pátek.
Závěrem malý zážitek z poloviny března, respektive ukázka toho, jak by to nemělo být: Volá mi pracovník kraje, že na
naši pečovatelskou službu připadlo 60
roušek a mohu je s občanským průkazem vyzvednout v příbramské nemocnici. Vběhnu do nemocnice bočním vchodem, a i když zakuklencům u vchodu
říkám, že se jen jdu na něco zeptat na
recepci, musím si dezinfikovat ruce. Recepce mi sdělí, že roušky jsou v 1. patře
budovy B. Hurá tam, a už jsem na onkologii. Tak tady ne, ale asi tím druhým
vchodem. Je tam personální oddělení.
Vyběhnu k personálnímu oddělení, ale
tam na mne koukají jako na zjevení. Asi
vedle v obchodním oddělení. Zaťukám,
otevřu dveře a položím otázku. Mladá
žena na mne začala štěkat, co tam chci,
kdo mi takovou blbost řekl, že nic nemají (asi vedoucí). Naštěstí tam byla ještě jedna sympatická a hlavně ochotná
dáma. Provedla mě labyrintem chodeb
do kanceláře, kde seděl mladý pán, distribuující hadříky, které jsou dnes nad
jakýkoliv poklad. Vzal jsem igelitový
pytlíček a propocený jsem se vydal ku
Rožmitálu.
Úplně na závěr bych vás všechny rád
požádal o zachování klidu v této nelehké
době, o dodržování všech nařízení a doporučení i ohleduplnost jednoho k druhému.
Ing. Josef Vondrášek

STARÝ ROŽMITÁL. Téměř padesát masek včetně šestice muzikantů putovalo
poslední únorový den ve Starém Rožmitále od domu k domu. Masopustní průvod vyšel v poledne z hospůdky U Náhonu a po pětihodinovém maratonu se do
ní zase vrátil. Všude po cestě byly maškary častovány rozmanitými dobrotami
v pevném i tekutém stavu a na oplátku samy obdarovávaly domácí pány a
paní pocukrovanými koblihami.
Foto: Jindřich Jirásek
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Změna jízdního řádu Autotaxi
Město Rožmitál pod Třemšínem oznamuje, že od 1. dubna
mění až do odvolání jízdní řád Autotaxi, které zajišťuje pro
zlepšení dopravní obslužnosti. Autotaxi bude jezdit pouze
v pondělí a v pátek. Středeční jízdy jsou počínaje 1. dubnem zrušeny.

Nábor dětí do tenisové školy

Tenisový oddíl TJ Spartak Rožmitál pořádá v pondělí 20.
dubna 2020 nábor dětí (ročník 2014 a starší) do tenisové
školy. Zápis bude probíhat na dvorcích Spartaku od 16 do
17 hodin. Podrobnější informace možno získat na telefonním čísle 605 826 218. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jízdní řád platný od 1. dubna 2020

PONDĚLÍ, PÁTEK (je-li pracovní den)
11.00
11.15
11.45
12.00

-

Rožmitál p. Tř. - Zalány - Nepomuk
Nepomuk - Zalány - Rožmitál p. Tř.
Rožmitál p. Tř. - Voltuš - Hutě p. Tř.
Hutě p. Tř. - Voltuš - Rožmitál p. Tř.

Všechny odjezdy a příjezdy v Rožmitále začínají a končí
na autobusovém nádraží proti lékárně.
Cena: dospělí 12,- Kč, děti do 15 let 4,- Kč

Vstupenky na Ledovou show
s Elsou zůstávají v platnosti
Vstupenky na zrušené představení Ledová show s Elsou, které se mělo konat 18. března v rožmitálském společenském
centru, zůstávají v platnosti. O novém termínu budeme včas
informovat. Případně bude možné zakoupené vstupenky vrátit
v kanceláři Městského kulturního střediska v Rožmitále pod
Třemšínem.
(fž)

Klub vojenské a historické techniky Brdy – Pňovice si vás
dovoluje pozvat 1. května 2020 na

SPANILOU JÍZDU
Startovat se bude ve 12 hodin ze Starého Rožmitálu a dále
bude trasa pokračovat přes autobusové nádraží, draha,
kolem domova důchodců, prodejny Norma, kolem
stadionu, školy a skončí na rožmitálském náměstí, kde
bude kolem 13. hodiny možná prohlídka techniky.
Uspořádání akce bude záviset na aktuálních nařízeních
Vlády ČR souvisejících s ochranou proti šíření koronaviru.

Obnova lesa v městských
lesích Rožmitál pod Třemšínem

Z důvodu nařízení vlády budeme nejspíš nuceni odložit pořádání soutěže hasičských sborů O putovní erb města Rožmitál
pod Třemšínem, a to XXIX. ročníku, který by se měl konat
18. dubna 2020 od 10:00 na autobusovém nádraží v Rožmitále pod Třemšínem. Pozvánky včetně propozic na tuto soutěž
nebudou rozesílány. Pokud by se soutěž měla uskutečnit v
náhradním termínu, budeme všechny SDH včas informovat
e-mailem.
František Polák, velitel SDH Rožmitál p. Tř.

S příchodem jarních měsíců se naplno rozběhla výsadba sazenic lesních dřevin v městských lesích Rožmitálu pod Třemšínem. Společnost Kaiser s. r. o., správce městských lesů
Rožmitál p. Tř. plánuje v letošním roce výsadbu 40.000 kusů
sazenic lesních dřevin na plochách, které v minulém roce napadl kůrovec. Sortiment sazenic je poměrně pestrý od smrků,
borovic, modřínů až po buky, jedle a douglasky. Veškerá produkce sazenic je vypěstovaná ve vlastních školkách společnosti Kaiser s. r. o.
Na duben jsme plánovali Den pro obnovu lesa za účasti zájemců z řad veřejnosti, kde by bylo možné vyzkoušet si výsadbu se zapůjčeným nářadím a seznámit se s celkovou péčí o
les. Vše spojené s malým občerstvením a opékáním špekáčků.
Bohužel, v současné epidemiologické situaci jsme nuceni tuto
akci přesunout na podzim letošního roku. JUDr. Josef Kaiser

Rodinné centrum Třemšínek

SLOVÍČKO KNĚZE

O putovní erb města Rožmitál p. Tř.

Děti si v Třemšínku užily masopust
V Rodinném centru Třemšínek se
konal 25. února masopust. Centrum vyzdobené balonky čekalo
na své návštěvníky všech věkových skupin. Drobné občerstvení
nesmělo chybět. Dopoledne jsme
si užili, zatancovali, nechyběla
ani soutěž a sladké odměny. Na
všechny zúčastněné čekaly dárečky od České televize. Doufáme,
že udělaly velkou radost. Všem
maminkám děkujeme za pomoc s
výzdobou a občerstvením.

Burza i další akce v rodinném
centru byly prozatím zrušeny
Bohužel, vzhledem k dočasnému uzavření Třemšínku a zrušení akcí se nemohla konat burza oblečení a vybavení. Doufáme, že bude v našich silách tuto burzu pro vás zorganizovat
v přízemí společenského centra nebo v prostorách RC později.
O všem budeme informovat.
RC Třemšínek

Dar modlitby

V den zahájení nouzového stavu v ČR pronesl v kázání papež
František: „Pokračujeme při této pandemii ve společné modlitbě za nemocné, příbuzné, rodiče, kteří jsou doma s dětmi...
ale především bych vás chtěl požádat o modlitbu za vládní
představitele, kteří mají často rozhodovat o opatřeních, která
se lidem nelíbí. Je to však pro naše dobro. Tito představitelé si
často připadají osamoceni, nepochopeni. Modleme se za naše
vládce, kteří mají přijímat rozhodnutí o těchto opatřeních, aby
vnímali, že je provází modlitba lidu.“
Ano, modlitba je dar, který většinou v sobě objeví i hrdě
nevěřící v čas zkoušky, v době nouze. Tento dar je dar shůry
a ukazuje skutečný rozměr člověka – nejsme jen tělo, jsme
i duch a modlitba je duchovním sebevyjádřením, dialogem
mezi tvorem a Tvůrcem. V krizových situacích člověk pozná,
že modlitba není jen nějaká berlička, vějička..., ale že je nehmotnou silou, vycházející z nitra, z hloubi života a vyvěrá
konkrétní prosbou či děkováním k Někomu většímu, na Němž
závisíme. Kéž skrze utrpení, které doléhá na svět, najdou lidé
svoji lidskou hodnotu před Bohem!
Pater Petr

Aktuality ohledně života místní farnosti
najdete na www.farnostrozmital.cz
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem

ní házené Spartak Rožmitál – Sokol
Kyšice.

18. 4. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 15:00 americký animovaný film Ledové království II. Vstupné
je 100 korun.
19. 4. Město Rožmitál pod Třemšínem
zve všechny milovníky dobré dechovky
a příznivce Rožmitálské Venkovanky na tradiční Jarní koncert tohoto
dechového orchestru. Bude se konat
od 18 hodin v rožmitálském společenském centru. Vstupné je 100 korun,
předprodej vstupenek zajišťuje Městské
kulturní středisko Rožmitál p. Tř.
20. 4. Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem zve na zábavný
pořad s Janem Rosákem, nazvaný 50
let za mikrofonem. Při večeru plném
vyprávění a historek, které se přihodily
nejen za mikrofonem, nahlédneme také
do soukromí Jana Rosáka. A co o něm
prozradí náš speciální host? Chybět
nebudou ani písničky, které zcela
jistě znáte. Pořad začne od 19 hodin v
Společenském centru v Rožmitále pod
Třemšínem. Vstupné je 150 korun,
předprodej vstupenek zajišťuje Městské kulturní středisko Rožmitál pod
Třemšínem.
21. 4. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne do19:00 rodinný americký
film Volání divočiny. Film je adaptací
legendárního románu Jacka Londona a
přináší dobrodružný příběh odvážného
psa a jeho nového přítele v časech zlaté
horečky na Klondiku.
22. 4. Rožmitálská knihovna zve od
17:30 na cestopisnou besedu, která zavede návštěvníky do Posázaví.
Vstupné je dobrovolné.
24. 4. Městské kulturní středisko
Rožmitál p. Tř. zve na hudební EKOpohádku O Balynce, dobrém štěněti
a třídě nízkých kamarádů. Karlovarské
hudební divadlo - Divadlo Dětí ji uvede
ve Společenském centru v Rožmitále
pod Třemšínem v 8:15 pro první stupeň
ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. a v 9:30
pro Mateřskou školu Rožmitál pod
Třemšínem. Vstupné je 20,- Kč.

Cestopisná beseda, kterou naplánovala rožmitálská knihovna na 22. dubna, zavede návštěvníky do Posázaví.
25. – 26. 4. Ve Společenském centru
se bude konat víkend s latinsko-americkými tanci a Zumbou plný pohybu
a dobré nálady určený pro začátečnice
a mírně pokročilé s Míšou Markesovou
a Katkou Matějů. Cena kurzu je 1000
korun na osobu. Více informací na
telefonním čísle 737 345 424.
25. – 26. 4. Rožmitálští rybáři zvou na
tradiční rybářské závody na rybníku
Jez. V sobotu budou pro děti a v neděli
pro dospělé. Po zapsání účastníků budou závody probíhat od 7:00.
26. 4. V Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem se bude konat od
19:00 Zahajovací koncert 3. ročníku
Festivalu Jakuba Jana Ryby. Na
programu je Koncert pro lesní roh a
orchestr Jakuba Jana Ryby, Symfonie
č. 4 F dur „Zachránění Andromedy
Perseem“ Karla Ditterse von Dittersdorf
a Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2
W. A. Mozarta. Při koncertu se představí Symfonický orchestr Konzervatoře
Plzeň s dirigentem Jiřím Štruncem. Na
lesní roh bude hrát Jan Musil.
26. 4. Ve Starém Rožmitále se bude
hrát od 10:30 utkání II. ligy národUvedené akce se uskuteční
pouze v případě, pokud
to epidemiologická situace
dovolí. Sledujte webové stránky
a facebookové profily
pořadatelů, kde najdete
aktuální informace.

27. 4. V Základní umělecké škole
Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod
Třemšínem se bude konat interaktivní
seminář o životě a díle J. J. Ryby,
workshopy komorní hry a tvůrčí dílny s
lektory Zdeňkem Klaudou a Jaroslavem
Pelikánem v rámci 3. ročníku Festivalu
Jakuba Jana Ryby.
28. 4. Kino Rožmitál pod Třemšínem
promítne od 19:00 český dokument V
síti, který naléhavým způsobem otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na
internetu. Vstupné je 100 korun. Film
je přístupný od 15 let. Kino Rožmitál p.
Tř. ho opakuje pro velký zájem.
30. 4. V areálu rožmitálského koupaliště se bude konat od 18:00 už podevatenácté slet čarodějnic. Akci pořádá
Město Rožmitál p. Tř. ve spolupráci
s rožmitálskými skauty a Rodinným
centrem Třemšínek. Na programu je
malování na obličej, malování na chodník, lidé si mohou prohlédnout hasičskou techniku, zastřílet si v airsoftové
střelnici a především si projít čarodějnickou stezku, kterou připraví rožmitálští skauti. Při sletu čarodějnic bude
hrát Toulavá kapela Josefa Janouška a
pro děti budou připraveny už tradičně
buřty k opečení zdarma. Na financování akce se podílí Město Rožmitál p. Tř.
a Truhlářství Petr Kaiser.
1. 5. Klub vojenské a historické techniky Brdy – Pňovice zve na Spanilou
jízdu, která odstartuje ve 12:00 ve Starém Rožmitále. Trasa bude pokračovat
přes autobusové nádraží, draha, domov
důchodců, kolem Normy, na stadion,
kolem základní školy až na rožmitálské
náměstí, kde bude kolem 13. hodiny
prohlídka techniky. Už od 11. hodiny
bude procházet Starým Rožmitálem
Prvomájový retro průvod, který se ve
12:00 připojí ke koloně klubu vojenské
a historické techniky.
3. 5. Ve Starém Rožmitále se bude
konat od 10:30 utkání II. ligy národní házené Spartak Rožmitál – Sokol
Tymákov B.

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.

Knihovna Voltuš
bude v provozu v případě,
že bude znovu povoleno otevření
knihoven v České republice

6. a 20. dubna
od 14 do 16 hodin
www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

Schůzku s notářkou
lze dohodnout předem
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat 15. dubna od 13 hodin, a
to pouze v případě, pokud to situace dovolí. Na schůzce je možné se předem domluvit telefonicky na čísle 318 620 005
nebo 774 419 790.
(red)

TJ Spartak ruší běh
Rožmitál – Březnice

TJ Spartak Rožmitál oznamuje, že
ruší 64. ročník silničního běhu na
deset kilometrů Rožmitál – Březnice,
který se měl konat o Velikonoční neděli 12. dubna. Důvodem jsou opatření proti šíření koronaviru.
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Čáp bílý opět v Rožmitále
Ohlédnutí za úspěchy
15. března 2020 v 16:34 dosedl na svůj „slévárenský“
rožmitálských chovatelů Dne
komín náš čáp bílý. Nejznámější posel jara jistě svým příletem

Základní organizace Českého svazu
chovatelů Rožmitál pod Třemšínem
hodnotí rok 2019. Jako první bych ráda
zmínila mladou chovatelku Katrin Hellerovou. Zúčastnila se celostátní olympiády mladého chovatele v Přerově, kde
v první věkové kategorii získala první
místo v oboru králíci. Tento vynikající
výsledek posunul náš okres z původního šestého místa na místo čtvrté v celkovém žebříčku mezi
okresy. Na krajské výstavě mladých chovatelů Středočeského
kraje v Rudné získala Pohár mladého chovatele. Na okresní
výstavě v Sedlčanech obsadila 1. místo jako mladá chovatelka
a 3. místo v celkovém umístění v okresní soutěži.
Své králíky předvedla nejen na místních výstavách, konkrétně v Milevsku (pohár mladého chovatele a 4. místo za
kolekci Rexů kuních modrých), v Komárově (pohár mladého
chovatele za nejlepší kolekci Rexů kuních modrých) a Kasejovicích (čestná cena za kolekci Rexů kuních modrých) ale i na
mezinárodní výstavě v Komárově (Pohár za nejlepší kolekci
mladého chovatele za kolekci Rexů kuních modrých) a na celostátní výstavě v Lysé nad Labem (čestná cena za kolekci
Rexů kuních modrých).
Další úspěšnou chovatelkou je paní Irina Hellerová. Vystavila své králíky na krajské Výstavě v Lysé nad Labem, kde získala čestnou cenu za kolekci Meklenburský strakáč modrý.
Též předvedla své králíky na místních výstavách, konkrétně
v Zaječově (čestná cena za kolekci Meklenburských strakáčů
modrých) a v Komárově a také na celostátní výstavě mladých
králíků v Přerově, kde za kolekci Meklenburských strakáčů
divoce zbarvených získala čestnou cenu.
Dalším z chovatelů, který si zaslouží vyzdvihnutí, je pan Karel Jeníček, který má na kontě též spoustu pěkných výsledků.
Zúčastnil se povltavské výstavy s okresní soutěží (čestná cena
za Kalifornské černé), národní výstavy mladých králíků v Přerově (čestná cena za Kalifornské havanovité titul Mistr ČR),
celostátní výstavy v Lysé nad Labem (čestná cena za Kalifornské havanovité a titul Mistr ČR), též klubových výstav, a to v
Holicích (Vítězná kolekce Kalifornských černých, 2x čestná
cena a titul Mistr ČR) a v Nezvěsticích (3x čestná cena za
Kallifornské černé a havanovité a titul Mistr ČR). Také získal
velmi pěkně hodnocení v krajské výstavě v Lysé nad Labem
(čestná cena za Kalifornské havanovité). V klubové soutěži
za rok 2019 získal titul Mistr klubu v plemeni Kalifornských
králíků.
Pan Petr Janoušek je taktéž chovatel, který si zaslouží
zmínku o jeho výsledcích. Na klubové výstavě v Holicích získal čestnou cenu za Kalifornské černé. Dále vystavoval na
celostátní výstavě v Lysé nad Labem (čestné ceny za Kalifornské černé a havanovité, čestná cena za plemeno Německý obrovitý strakáč černý), na Povltavské výstavě (čestná cena za
kolekce Kalifornských černých). V klubové soutěži o Mistra
klubu obsadil 4. - 5. místo.
Na konec bych zde zmínila pana Jindřicha Eisensenreicha.
Zúčastnil se Povltavské výstavy s okresní soutěží (2. místo za
králíky Činčily malé), místní výstavy ve Strakonicích (1. místo
za Činčily malé, čestná cena a pohár za Velsumky zdrobnělé,
čestná cena a pohár za moravského pštrosa modrého), místní výstavy v Milevsku (čestná cena za Činčily malé) a také
místních výstav v Zaječově, Kasejovicích, Zdicích a Blovicích
(čestné ceny a poháry za poštovní holuby standart, moravského pštrosa modrého, holuby gigant).
Ráda bych ještě zmínila, že ZO ČSCH Rožmitál p. Tř. uvítá nové členy a rád pomůže s hledáním nového genetického
materiálu do chovu a případně poradí chovatelům začátečníkům.
Mgr. Irina Hellerová, jednatelka ZO ČSCH Rožmitál

rozveselí děti i dospělé. Na letošní přílet čápa mě upozornil
pan Petr Štěrba, který jej uviděl přilétat, když byl na zahradě.
„Pan domácí“ prý přeletěl komín, asi letěl zkontrolovat úživnost okolí a poté přistál na komíně.
To už jsem čekal u okna, a čáp se skutečně po několika
minutách vrátil a usedl. Možná také chtěl zhlédnout, co je
tady od loňska nového. Ani si neodpočinul a začal s kontrolou
ubytování. Však musí do příletu družky řádně hnízdo vyčistit
a uvést do náležitého pořádku. Přejme mu úspěšný pobyt bez
nesnází.
Miloslav Maroušek

Rožmitálští skauti nabízejí pomoc
Rožmitálští skauti nabízejí v době, kdy je naše země zasažena nákazou koronavirem, pravidelné nákupy potravin,
drogistických a dalších nutných věcí ohrožené skupině seniorů. Pro bližší domluvu a informace je možné zavolat na
telefonní číslo 723 677 484 nebo napsat na e-mail rozmital@skaut.cz.
(red)

O počasí v únoru
Až na několik záchvěvů zimy ani tento poslední zimní měsíc
pravé zimní počasí nepřinesl. Sníh sice několikrát napadl, ale
brzy zase roztál. Zažili jsme si časté silné až bouřlivé větry s
nárazy vichřice. Jako celek vyšel tento měsíc teplotně i srážkově mimořádně nadnormální, když průměrná teplota 3,5°C
je 5,7°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 119,5
mm představuje dokonce 299 % normálu. Je to vůbec nejvlhčí
únor v historii měření srážek v našem městě (od roku 1879!),
když dosud nejvlhčí byly únory z let 1970 (106,4 mm), 1894
(101,8 mm) a 1909 (100,0 mm). Teplotně byl druhým nejteplejším únorem v historii měření teplot v Rožmitále (od roku
1912) za rokem 1966 (4,4°C!). Podobně i zima 2019/2020
byla druhá nejteplejší s celkovým průměrem teploty 2,0°C, a
to za zimou 2006/2007 (2,6°C)!
Od 1. do 5. 2. proběhly dny se silnými až bouřlivými větry,
počasí bylo silně proměnlivé. V prvních třech dnech se teploty
dostaly přes hranici 10°C, nejtepleji bylo 1. 2., a to 12,9°C.
Každodenně zpočátku pršelo a po ochlazení 4. 2. pak sněžilo
a udržel se sníh o výšce 3 cm. Celkem spadlo nevídaných
46,6 mm srážek. Mrzlo až 5. 2.
V období od 6. do 9. 2. se naopak srážky nevyskytovaly a v
noci mrzlo. Nejvíce dne 9. 2., -5,2°C, což byla i nejnižší teplota
v měsíci. Toho dne ale zároveň teplota vystoupila na 10,5°C.
Sníh dne 7. 2. roztál.
Období od 10. 2. do konce měsíce se vyznačovalo podobným charakterem počasí. Bylo proměnlivo, což vyvolávaly
časté a náhlé velké změny tlaku vzduchu. Hned 10. 2. jsme
zažili nejvyšší teplotu v měsíci s hodnotou 13,1°C a hranice
10°C bylo v tomto dlouhém období dosaženo ještě pětkrát.
Dne 10. 2. jsme večer při vichřici s nárazem větru 25,8 m/s
(93 km/h) zaznamenali i první bouřku. Spadlo také 26,0 mm
vody. Noční mrazy byly spíše řídkým jevem. Kromě 15. a 16.
2. se každodenně vyskytovaly srážky převážně ve formě deště.
Sněžení se pak vyskytlo v závěru měsíce od 26. 2., kdy jsme
měli i práci s odklízením sněhu, když ho napadlo 9 cm v noci
z 28. na 29. 2. V tu dobu také slabě mrzlo. Ve dnech od 18.
do 23. 2. se vyskytovaly silné větry, v noci z 22. na 23. 2. i s
nárazy vichřice.
Prožili jsme opravdu rekordní únor. Nejdůležitější je velké
množství srážek. Voda se dostává i do hlubších půdních vrstev a vodní bilance se po suchém lednu značně zlepšuje.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.
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Zahájení jedenácté sezóny

Podbrdské muzeum zahájilo svou jedenáctou sezónu Swingovou kavárnou. Následovala první letošní vernisáž Výstavy
poštovních známek. A potom uzavření.
Swing na křídlech poštovních holubů
Atmosféra sobotního večera 7. března byla kouzelná. Slavnostně vyzdobenou galerií Podbrdského muzea se vznášely
siluety bílých ptáků a od prvních tónů swingového orchestru
ZUŠ J. J. Ryby For Evergreens i tančící páry. Na úvod představila vedoucí muzea Pavla Váňová Černochová plán výstav
a akcí na letošní rok. V něm bychom měli oslavit už 10 let od
otevření Podbrdského muzea v roce 2010. Nechybělo ani poděkování dámě, která má o podobu a fungování našeho muzea největší zásluhy, paní Hance Křepelkové.
V rytmu swingu se hosté protančili až do poloviny večera,
kdy se slova ujal pedagog, divadelník a nyní i spisovatel Miloslav Pešta. Představil svou knihu Poštovní holub Jizva, určenou nejen dospívajícím čtenářům, ale i všem ostatním. A jak
je u Míly Pešty dobrým zvykem, prezentace to byla divadelní
a veselá, ve které nechyběl ani skutečný holub. Obavy přítomných dam o čistotu svátečních rób rozptýlil příchod nikoli
živého opeřence, ale cestovatele Emila Holuba v podání Míry
Krále. O knihu byl mezi hosty poté veliký zájem a spokojený
autor rozdával autogramy ve foyer.
Od holubů k poštovním známkám
Na křídlech poštovních holubů jsme se přenesli až do neděle. Ta patřila v Podbrdském muzeu filatelistům. Rožmitálský
klub filatelistů se rozhodl oslavit 45 let své existence přehlídkou bohatých sbírek svých členů. Úvodní slovo na vernisáži
pronesl předseda klubu filatelistů pan Jan Hutter.
A bylo opravdu na co se dívat: Od první známky z Británie
z roku 1840 přes staré pohlednice Rožmitálu, korespondenci legionářů, první známky samostatného Československa,
ukázky dopisů posílaných katapultovou leteckou poštou do
jižní Ameriky až po pestrobarevné novější známky a dopisy.
Více než jedno a půl století lidské historie vyprávěné pomocí
miniaturních grafických uměleckých děl.
Návštěvníci mohli procházet výstavou se zapůjčenou lupou,
byl připraven i interaktivní koutek a kvíz poznávání známek
z různých zemí světa. Organizace výstavy se ujali předseda
rožmitálského klubu pan Jan Hutter a pan Martin Polák, kterým patří veliký dík za to, jak poutavá výstava vznikla. Stejně
tak i jejich rodinám, které je podporovaly. Na vernisáži jsme
mohli například nejen očima obdivovat vynikající dort s vyobrazením poštovní známky se znakem města Rožmitál pod
Třemšínem, vydané v roce 1980.
Vzhledem k vysoké hodnotě sbírek měla plánovaná výstava
trvat pouze týden. Bohužel, ani ten nakonec nebyl vzhledem k
vyhlášení stavu nouze známkám dopřán. Těší nás proto každý z několika desítek návštěvníků, kteří si na ni a na vernisáž
našli cestu. Všichni byli velmi spokojení. Díky spolupráci s
Knihovnou manželů Tomanových se podařilo ve dvou dnech
uskutečnit dokonce i tři prohlídky pro školní skupiny – ty
menší ze ZŠ Tochovice provedl kurátor Podbrdského muzea
Rudolf Šimek, žákům osmé třídy ZŠ J. J. Ryby se věnoval
pan Jan Hutter. Nezbývá než doufat, že rožmitálští filatelisté
vydrží u svého koníčku i nadále a že nejpozději za pět let, při
kulatém 50. výročí spolku, se představí veřejnosti znovu.
Skvěle nastartovanou muzejní sezónu 2020 zabrzdila hned v
následujícím týdnu aktuální situace. Byli jsme nuceni odložit
plánovanou vernisáž výstavy ZUŠ J. J. Ryby Zrcadlení a zrušit Velikonoční jarmark, což nás velice mrzí. O dalším vývoji
budeme pravidelně informovat. Dobu uzavření Podbrdského
muzea věnujeme práci na úpravách expozic, odborné činnosti
na plánovaných publikacích a přípravě kulturních akcí, které
se snad za několik měsíců budou moci uskutečnit.
Děkujeme za přízeň a přejeme vám především pevné zdraví
a trpělivost v současné situaci. Budeme se moc těšit na setkávání s vámi hned, jak to bude opět možné.
(pm)

Vážení návštěvníci, omlouváme se, ale Podbrdské muzeum je až do odvolání pro veřejnost uzavřeno. Velikonoční
jarmark lidových řemesel na nádvoří Podbrdského muzea
v sobotu 4. dubna byl zrušen. Děkujeme za pochopení.

Slavná výročí
Josef Farský
5. 4. 1914 – 24. 4. 1980
V dubnu uplyne 106 let
od narození a 40 let od
smrti vášnivého malíře krajin, hub a trpaslíků Josefa Farského.
Rodák ze Semilska se
přistěhoval do Voltuše
se svou ženou Annou
Šourkovou, kterou potkal v Praze. Tehdy už
byl vyučeným malířem
pokojů. Měli spolu šest dětí, z nichž dva chlapci zemřeli v
útlém věku. Josef Farský pracoval nejprve na pile, poté co se
rodina přestěhovala do Rožmitálu, pracoval 23 let v Agrostroji – napřed v propagaci, později ve skladu. Své největší vášni
– malování se věnoval po celý život. Maloval stovky obrazů
– krajinu kolem Rožmitálu, zátiší s houbami, květinami, ovocem. Téměř v každé rožmitálské rodina najdeme „Farského
houby“. Oblíbené byly také stojánky na vánoční stromečky
s jeho trpaslíky. Ve své tvorbě se nebál ani experimentovat
s vlepováním fotografií do olejomaleb. Jeho práce byla mezi
malíři samouky vysoce ceněna. Josef Farský byl velkým obdivovatelem T. G. Masaryka, rád sbíral citáty a moudra. Zemřel
v Rožmitálu pod Třemšínem 24. dubna 1980.

Karel Jareš
26. 4. 1900 – 25. 10. 1993
Před sto dvaceti lety, 26. dubna 1900 se v Rožmitále narodil Karel Jareš. Tento umělecky i
organizačně nadaný muž byl velmi oblíbeným
pedagogem, učil například zeměpis či hudební výchovu. V Sokole působil jako divadelní
režisér, byl také jednatelem pěveckého kroužku. Stal se členem místní Osvětové komise a
knihovní rady. V roce 1930 se stal starostou
města a zůstal v této funkci až do konce druhé světové války v
roce 1945.
(pm)

VERNISÁŽ. Na snímku vlevo je předseda rožmitálského
klubu filatelistů Jan Hutter při zahájení první výstavy
letošní sezony. Na snímku vpravo je slavnostní dort.
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Blahopřání

Vzpomínky
Dne 16. dubna 2020 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás
navždy opustila manželka,
maminka a babička, paní
Marie Braunová z Rožmitálu pod Třemšínem. S láskou
a úctou vzpomíná celá rodina.
rrrr
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat. Na ni
nám zůstane nejhezčí vzpomínka, ta bytost nejdražší – naše maminka. Dne 22.
dubna 2020 uplyne devět let, kdy nás
navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní Anna Hrižáková
z Voltuše. S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou děti s rodinami.
rrrr
Tvá hvězdička na nebi nezhasla, jen zmírnila svůj
svit, a Ty, Blaženko, budeš
v ní věčně žít. Dne 8. dubna 2020 uplyne devět let
od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Blažena Citerbartová.
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Manžel,
synové Kája, Vašík, Míša a vnuk Kájík.
Dále rodiče, sestry a bratři s rodinami.
rrrr
Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby každý vzpomněl, kdo Tě měl rád. Dne
5. dubna 2020 uplyne 106
let od narození pana Josefa
Farského z Rožmitálu pod
Třemšínem a 24. dubna uplyne 40 let
od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají dcera Marie, syn Karel, vnučky a pravnoučata.
rrrr
Utichlo srdce, zůstal jen žel, ten, kdo
Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 14. dubna uplyne pět let od smrti paní Marie
Šedivé ze Strýčkov. Stále vzpomínají synové Miloslav a Pavel s rodinami.

Když soumrak padne do
polí, vzpomínka na Tě zabolí. Když sluníčko jde spát,
vzpomene každý, kdo Tě měl
rád. Dne 19. dubna 2020
uplynou dva roky, kdy nás
navždy opustil pan Hubert Brejcha. S
láskou vzpomínají družka Věra, maminka Helena, sourozenci Helena a Štěpán
s rodinami, děti s rodinami a ostatní
příbuzní.
rrrr
Dne 6. dubna 2020 uplyne již pět let ode dne, kdy
nás ve svých 78 letech
opustil pan Jiří Matějka z
Rožmitálu pod Třemšínem.
Všichni, kdož jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme. Rodina
Matějkova
rrrr
Čas plyne jak řeky proud, jen bolest nad
Tvou ztrátou nedá zapomenout. Dne 28.
dubna 2020 uplyne již třináct smutných
let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
František Trčka z Bezděkova. S úctou
a láskou stále vzpomínají dcera Alena s
rodinou, manželka Libuše s rodinou a
ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
rrrr
Čas plyne jak řeky proud, jen bolest nad
Tvou ztrátou nedá zapomenout. Dne
23. dubna 2020 by se dožila 70 let paní
Marie Tesařová z Roželova 58. S úctou
a láskou stále vzpomíná rodina a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
rrrr
Dne 28. dubna tomu budou čtyři roky,
co nás navždy opustil milovaný syn,
bratr, taťka a dědeček, pan Zdeněk
Pata. Za tichou vzpomínku děkují matka Helena, sestra Jana s rodinou a dcery Monika a Jana s rodinami.

rrrr
Dne 10. dubna uplyne 10
let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Jiřina
Blažková z Rožmitálu pod
Třemšínem. Stále vzpomínají děti s rodinami.
Stáhněte si z oficiálních webových stránek
města Rožmitál pod Třemšínem www.rozmitalptr.cz aplikaci V obraze, která vás upozorní na všechny novinky a aktuality z webu.
Na webových stránkách můžete také zaregistrovat svoji e-mailovou adresu, abyste
dostávali všechny důležité informace na váš
e-mail. Tuto možnost najdete na webových
stránkách ve spodní části levého sloupce.

rrrr
Dne 2. dubna 2020 uplyne pět let od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní
Jitka Kulovaná z Věšína.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 21. dubna 2020 oslaví krásné
73. narozeniny
rožmitálský rodák, pan
Jiří Sadílek.
Přijmi naše blahopřání,
do let příštích štěstí ať máš k mání.
Dále zdraví, mnoho sil,
abys tady dlouho byl.
Nenech se ničím otrávit,
jen takto je lehčí život žít.
Udržuj svojí kladnou mysl
a měj stále víru v dobrý konec.
Po třiceti letech ať jsme dále spolu,
nic ještě dlouho nenaruší
rodinnou pohodu.
To Ti přeje manželka, děti, další
příbuzní, známí a bývalí kolegové.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
paní Marcele Jiruškové s rodinou za
výrobu a distribuci ochranných roušek
pro obyvatele Strýčkov. Velmi si vážíme tohoto skvělého a záslužného činu.
Obyvatelé Strýčkov

Osadní výbor Voltuš
nabízí svoji pomoc

Vzhledem k současné situaci s epidemií
koronaviru nabízíme obyvatelům Voltuše pomoc s nákupy, poštou, lékárnou,
atd. Týká se to především nejohroženější skupiny starších a zdravotně indisponovaných občanů, aby nemuseli vycházet ze svých domovů a vystavovat se tak
riziku nákazy. V případě zájmu volejte
následující kontakty: Rudolf Mareš ml.:
777 318 665, Eva Štěpánová: 607 552
985, 722 091 855, Martin Beran: 721
572 279.
Ing. Rudolf Mareš, Ph.D

Odečty vody budou
prováděny telefonicky
Středisko vodního hospodářství města
Rožmitálu pod Třemšínem oznamuje, že
z důvodu opatření v důsledku epidemie
onemocnění COVID-19, budou odečty
odběru vody prováděny telefonicky.
Pracovník střediska vodního hospodářství bude telefonicky kontaktovat
každého odběratele pitné vody v obvyklém termínu. Odběratel sám provede
odečet stavu na vodoměru a tento stav
oznámí pracovníkovi vodního hospodářství. Tímto pracovníkem bude vystaven
doklad pro zaplacení, který bude doručen do poštovní schránky odběratele.
Platba za odebranou vodu bude provedena bezhotovostně. Platba vodného a
stočného v hotovosti nebude v současné
době přijímána.
Ing. Oldřich Berka
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál p. Tř.

Regionální konference
žákovských parlamentů
Dne 26. února se 10 žáků z rožmitálského žákovského parlamentu Rybičky rozjelo do Březnice na Regionální konferenci
žákovských parlamentů. Spolu s parlamenťáky ze ZŠ Březnice, pořadatelem konference, ZŠ Blatná, ZŠ Hvožďany, ZŠ
Milín a ZŠ Mirovice jsme si užili příjemné dopoledne. Představili jsme jim náš ŽP parlament Rybičky a odprezentovali naše
projekty a akce, které organizujeme pro spolužáky naší školy.
Mimo jiné jsme zde představili naše nové logo, jehož autorem
je parlamenťák Lukáš Švec.
Poté nás čekal teambuilding. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a společně jsme diskutovali o jednotlivých fázích realizace
projektů, jejichž zvládnutí je předpokladem toho, že se plánovaná akce povede. Ve zbytku času jsme hráli hry a ještě blíže
se tak seznámili s parlamenťáky z ostatních škol. Setkání v
Březnici se vydařilo a děkujeme ZŠ Březnice, že nám poskytla
tuto zkušenost.
Kateřina Jeníčková

Zeměpisná olympiáda 2020
Dne 26. února proběhlo
v Domě dětí a mládeže v
Příbrami okresní kolo Zeměpisné olympiády. Své
vědomosti zde prezentovali žáci základních škol
a víceletých gymnázií. Z
naší školy se zúčastnili soutěže tři žáci. Řešili
úkoly s atlasem, psali
písemný test geografických znalostí bez atlasu a na závěr vypracovali praktickou část. Největší radost nám udělal Martin
Havel z 9. B, který se stal nejlepším zeměpiscem okresu v
kategorii C (8. - 9. roč.), a tímto si zajistil postup do krajského kola. V kategorii B (7. roč.) se na pěkném 8. místě umístil
František Žán a Jan Mareš v kat. A (6. roč.) skončil desátý.
Žákům blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Závodná

Bramborová medaile za košíkovou

Zápis do 1. třídy.

Družstvo mladších žákyň se 5. března zúčastnilo turnaje v
košíkové. Ve skupině první tři zápasy děvčata s přehledem
vyhrála a v posledním dramatickém zápase remizovala s favoritem turnaje ZŠ Školní 10:10. Na závěrečná utkání jsme
se museli přesunout pěšky ze ZŠ Školní na ZŠ Březové Hory.
Tento přesun stál zřejmě dívky poslední síly a pak v obou
zápasech nedokázaly vzdorovat svým soupeřkám. Přesto jsem
přesvědčen, že naše houževnaté družstvo nebojácných dívek
bylo překvapením turnaje a zanechalo velmi pěkný dojem. Reprezentovaly: N. Vaňková, D. Brejchová, Z. Leitermannová,
E. Kochová, K. Drechslerová, K. Veselá. M. Jarošová, V. Chaloupková, E. Pavlíková, N. Lojínová.
Mgr. Tomáš Vaněček

Informace o termínech a průběhu zápisu budou
uvedeny na webových stránkách školy
www.zsrozmital.cz - odkaz Rodiče.

Aktuální informace ze školy najdete na

V Základní škole J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. proběhne

K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

www.zsrozmital.cz

Speciální ZŠ Rožmitál p. Tř.

Informace k akcím rybářů

Zápis do prvního ročníku
Zápis do prvního ročníku Speciální základní školy v Rožmitále
pod Třemšínem se
bude konat 27. dubna 2020 od 14 hodin
do 17 hodin. Pokud by
termín nevyhovoval, je
možné si domluvit náhradní termín osobně,
na e-mailové adrese
spcskola@rozmitalptr.
cz nebo na telefonu
604 294 433.
Pokud by situace kolem současné karantény přetrvávala,
budeme situaci řešit podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto kontakty je možno použít i v tomto
případě a případě potřeby dalších informací nebo pro domluvení osobní konzultace.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Rádi bychom se touto cestou omluvili všem členům, rybářům,
že se neuskutečnila ve Společenském centru v Rožmitále pod
Třemšínem plánovaná výroční členská schůze z důvodů asi
všem známých. Před naší schůzí vydala Vláda ČR nařízení o
omezení a zákazu akcí, kterých se zúčastní sto a více osob, a
toto nařízení bylo poté ještě zpřísněno. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, jak to bude se schůzí i s ostatními akcemi
rybářů.
V sobotu 4. dubna jsme chtěli slovit rybník Sobeňský, kde
máme zakomorovanou rybu určenou k zarybnění našich revírů, další týden slovit násadu a nasadit hlavní rybníky na další
hospodářský rok, v pátek 17. dubna měl proběhnout výdej
povolenek a poslední víkend v dubnu se měly na Jezu uskutečnit oblíbené rybářské závody jak pro děti, tak pro dospělé.
Současně s tím, že děti přestaly chodit do škol, došlo také k
pozastavení činnosti rožmitálského rybářského kroužku.
Ano, zdraví a životy jsou cennější než cokoli jiného. Věříme,
že daný stav nebude trvat věčně, a že některá z vyjmenovaných akcí se snad uskuteční. Proto, prosím, sledujte naše
webové stránky www.rybarirozmital.cz, kde se budeme snažit podávat našim členům co nejnovější informace. Děkujeme.
Milan Pojer, předseda ČRS MO Rožmitál p. Tř.
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Akce pro děti v dětském oddělení knihovny Ohlédnutí za akcemi
q Velikonoce v knihovně 6. – 8. 4.
odpoledne - Víte, jaký je historický původ Velikonoc? Jaké jsou velikonoční
zvyky, tradice a pranostiky? Jaké jsou
velikonoční symboly a jejich význam?
Vše se zábavnou formou dozvíte v
knihovně. Během programu vás čekají
lidové hry, kvízy, hádanky, doplňovačky. Pro odvážné je připravena cesta za
pokladem.
q Rytíři 13. - 15. 4. odpoledne - Zábavné odpoledne pro děti, které zajímá,
jak se stát rytířem, jak žili rytíři, kdo
to byl svatý Jiří. Formou hry se vše dozvíte.
q Den Země 20. - 22. 4. odpoledne Den Země je celosvětový svátek, který
se každoročně slaví 22. dubna. Připomeneme si ekologické otázky a dopady
chování člověka na životní prostředí.
Čekají vás kvízy, doplňovačky, vyhledávání a práce s informacemi.
q Čarodějnice 27. – 29. 4. odpoledq

q

ne - Typickým českým zvykem je pálení čarodějnic poslední dubnovou noc.
V knihovně na vás čeká čarodějnice
Kanimůra a její sestra Kanihůra. Díky
nim se dozvíte o filipojakubské noci, o
tradicích a zvycích. Čekají na vás lidové hry, kvízy, hádanky.
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy připraveny v
oddělení pro děti. Přijďte si zasoutěžit,
případně i něco vyhrát. Soutěže končí
30. dubna. Vyhlášení vítězů proběhne
začátkem května.
q

Výstavy

q

q

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

Knihovna ocenila nejlepší čtenáře
Stalo se již tradicí oceňovat v březnu
nejlepší čtenáře. Základním kritériem
pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý
rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. V letošním roce byla vyhlášena kategorie Čtenář roku – učitel/ka.
Ve středu 4. března se v rožmitálské
knihovně konalo slavnostní předávání
titulu Čtenář roku. V dospělém oddělení
se předával titul Čtenář roku – učitelka.
Tento titul získala Mgr. Květa Jeníčková, která působila na místní základní
škole jako učitelka a ročně si vypůjčí
přes 100 knih. Proto si právem tento titul zasloužila.
V dětském oddělení knihovny získala titul Čtenář roku Terezka Králová.
V loňském roce si půjčila celkem 137
knih, což bylo nejvíc ze všech. Terezka
také pravidelně navštěvuje knihovnu
a zúčastňuje se pořádaných akcí. Kro-

q

m Ve středu 11. března pořádala rožmitálská knihovna „Náramkový jarní workshop – navlékni si náramek podle sebe.“
Účastníci si navlékli originální náramek
z minerálních korálků dle vlastního vkusu, dle znamení zvěrokruhu nebo podle
vlastní fantazie. Náramkový workshop
se těší velké oblibě, proto tento workshop nebyl určitě poslední.
q

Knižní novinky
Přehled novinek najdete na
www.tremsinsko.cz - knihovna
- knižní novinky
Oddělení pro dospělé
J. Bauer:
Evangelium Máří Magdalény
J. Pospíšilová:
Skořápky na vodě
J. Škvorecký:
Mirákl

mě diplomu si odnesla dárek v podobě
knih. Na slavnostní vyhlášení a předání
titulu jsme pozvali místostarostu města
Mgr. Pavla Bártla, který oběma vítězkám předal titul Čtenář roku. Vítězkám
blahopřejeme a přejeme jim pěkné chvíle s knihou.

Cestopisná beseda zavede do Posázaví
Pokud nám podmínky dovolí a rožmitálská knihovna bude opět otevřena, zveme vás tentokrát ve středu 22. dubna
od 17.30 na další cestopisnou besedu.
Měli bychom se podívat do Posázaví, což
je krásná ukázka české krajiny v okolí
řeky Sázavy. Nabízí možnosti širokého
kulturního, sportovního i historického
vyžití. Okolí řeky i řeka samotná jsou
hojně využívány především vodáky,
chataři, cyklisty a pěšími turisty. Podél

m Ve čtvrtek 28. února jsme opět předčítali v Centru Rožmitál pod Třemšínem. Četlo se především z regionální
literatury. Také jsme si prohlíželi knihy
s nádhernými fotkami z Brd. O Brdech
jsme si též povídali a vyprávěli jsme si i
o historii města. Akce byla opět zdařilá
a těší se velké oblibě. Proto, kdyby se
mezi vámi našel další dobrovolník, kontaktujte knihovnu a určitě vymyslíme
další skvělý program.

údolí řeky a v jeho blízkosti se nachází
mnoho hradů, zámků a přírodních zajímavostí, které lákají turisty z celé České
republiky. Dolní a střední částí Posázaví
prochází železniční trať tzv. Posázavského pacifiku, která překonává hlavně na
dolním toku Sázavy mnohé terénní překážky. Navštívíme řadu známých (Konopiště, Sázavský klášter) i méně známých
zajímavých míst (Hrusice, Lštění, Luka
pod Medníkem). Vstupné je dobrovolné.

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

Oddělení pro děti
E. Carracedo:
II. světová válka - historie pro školáky
J. Cobos:
Jak pracují stroje
Třpytivé pohádky:
Princezny, víly a trpaslíci
U. Wensell:
O zvířátkách – čtení na dobrou noc
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Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem

Duhovo – sluníčkový zpravodaj

Jaro se začalo probouzet, a i my v naší školce jsme probudili
jaro novou, jarní výzdobou. Na začátku března jsme navštívili
místní kino, kde jsme zhlédli pohádky O pejskovi a kočičce.
Třída Soviček měla vystoupení ve Společenském centru pro
Svaz tělesně postižených k příležitosti MDŽ. Děti si nachystaly dva tanečky a pohádkovou básničku Perníková chaloupka.
Za povedené vystoupení každý dostal balíček plný dobrot.
Další březnové akce jako jsou – divadlo Dráček s pohádkou O Budulínkovi, návštěva z Centra ekologické výchovy v
Hrachově s programem O pejskovi a kočičce, který byl určen
pro nejmladší děti v rámci projektového dne a knihovna pro
předškoláky – musely být zrušeny z důvodu opatření kvůli
šířící se nemoci Covid-19.
Od 16. března je MŠ uzavřená, ale i přesto se ve školce
uklízí, dezinfikují se všechny hračky a učitelky plánují a připravují akce pro děti, až se situace uklidní.
Víme, že toto období není pro nikoho jednoduché, avšak
věříme, že to společnými silami zvládneme a těšíme se, až
naše školka bude opět otevřená, plná dětské radosti a smíchu.
Za kolektiv MŠ Martina Hudečková

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIJME UČITELKU
Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem od 24. 8. 2020
přijme kvalifikovanou učitelku MŠ. Přihlášku
s připojeným životopisem zasílejte do 30. 4. 2020
na e-mail školy: msrozmital@tiscali.cz.

Aktiv vedoucích rybářských
kroužků ve Středočeském kraji
Vedoucí rybářského kroužku
MO Rožmitál pod Třemšínem
se stále zdokonalují a školí,
aby děti byly vedené zkušenými lidmi. Bohužel ne všichni
se mohli zúčastnit posledního
aktivu vedoucích rybářských
kroužků Středočeského kraje, který se konal v sobotu 7.
března v Praze na Zbraslavi.
Z důvodu nemoci byla ze školení omluvena hlavní vedoucí
kroužku.
Za Rožmitál se tak zúčastnili
alespoň zkušení vedoucí Maruška a Rudolf Šourkovi. Část kurzu byla zaměřena na práci
s dětmi se speciálními potřebami a v odpoledním programu
byl kurz první pomoci. Školení bylo velmi zajímavé a doufáme, že nabyté zkušenosti zúročíme právě v kroužku. Děkujeme Středočeskému územnímu svazu za takovou možnost
vzdělávání. Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku

Zápis do Mateřské školy
Rožmitál pod Třemšínem
Dne 5. 5. 2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod. proběhne v Mateřské škole Rožmitál pod Třemšínem zápis dětí do MŠ pro školní
rok 2020/2021. Dokumenty potřebné k zápisu lze stáhnout
na stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v mateřské
škole v termínu od 20. 4. 2020.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ
Podle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v
platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ. Do MŠ Rožmitál pod Třemšínem jsou
přijímány děti podle těchto kritérií:
• podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného
zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným očkováním nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)
• děti, které mají trvalý pobyt na území města nebo v některé
ze spádových obcí
• děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího k
nejmladšímu
• děti, které dovrší do 31. 8. stávajícího roku pěti let, jsou
přijaty vždy (povinné předškolní vzdělávání)
• dítě, které již má v MŠ sourozence
• pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do
MŠ i dítě mladší 3 let v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., a
to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte (zcela bez plen, schopné
částečné sebeobsluhy)
• v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti,
které nemají trvalý pobyt na území města nebo spádové obce,
a to od nejstaršího po nejmladší
• termín podání žádosti nerozhoduje
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho
průběhu uvolní kapacita MŠ.

Rožmitálští rybáři uspěli
na závodech v Příbrami
V neděli 1. března 2020 jsme se s rybářským kroužkem ČRS
MO Rožmitál pod Třemšínem zúčastnili náborových halových
závodů v RT (rybolovná technika) pořádaných místní organizací Příbram ve spolupráci se Středočeským územním svazem. Závodů se zúčastnilo 14 našich dětí.
Účast byla veliká, sjelo se na 50 závodníků z několika organizací (Sedlčany, Hořovice, Mladá Boleslav, Písek, České Budějovice a Rožmitál pod Třemšínem). Soutěžilo se v hodu na
terč - Skish a plachtu - Arenberg vždy ve dvou kolech. Děti
mezi sebou statečně soupeřily. Organizace závodů byla super,
bylo nachystané i občerstvení pro děti, za což děkujeme. Závodilo se v pěti kategoriích a ceny byly připraveny pro všechny
malé závodníky.
Rožmitálu se podařilo získat dva poháry, oba za 3. místo,
a to v kategorii mladší žákyně Ivana Schwarzová a starší žáci
Jan Beran. Jsme na naše děti pyšní, všechny skvěle házely. Jako hlavní vedoucí bych ráda poděkovala svým kolegům, kteří na závody jeli, za skvělou organizaci a pomoc. A
samozřejmě také dětem, které skvěle reprezentovaly. Jen tak
dál.
Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku
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Hvožďany

Naši Italové ve Hvožďanské škole

Vážení obyvatelé Hvožďanska,
zdravím a tímto se omlouvám, že jsme nepřipravili články
do tohoto vydání Třemšínských listů, ale vzhledem
k situaci s rychle se šířícím koronavirem jsme se rozhodli
čas věnovat v danou chvíli důležitější práci, a proto jsme
s řadou dobrovolníků šili roušky pro vás.
Markéta Balková, starostka obce

Jubilanti v dubnu
65
65
65
65

let
let
let
let

Zdeněk Štván
Karel Lišák
Vladimír Malý
Jiřina Patová

Hvožďany
Hvožďany
Hvožďany
Roželov

Srdečně blahopřejeme!

Aktuální informace z obce najdete na

www.hvozdany.cz

ZŠ a MŠ Hvožďany

Žáci na Regionální konferenci
žákovských parlamentů

Ve čtvrtek 13. února měli naši žáci možnost seznámení s velice zajímavým kulturně historickým projektem Naši Italové.
Většina z nás asi neví, že v průběhu první světové války byly
nuceny tisíce Italů opustit své domovy před blížící se frontou.
Pro některé z nich se staly útočištěm a přechodným domovem
některé vesnice na území naší republiky. Pro tyto uprchlíky
nebylo jednoduché vytržení ze svého prostředí a zvládnutí života v zemi, kde nikomu nerozumí a kde musí začít od nuly.
Došlo ale k tomu, že běženci z jihu Evropy byli postupem času
přijati našimi předky a stali se součástí života desítek obcí.
Z památečních fotografií, zaznamenaných příběhů a kronik
vytvořili děti a pedagogové ze ZUŠ Rožmitál p. Tř. animovaný
film, který tyto nelehké časy obyčejných lidí citlivě popisuje.
Toto dílko vytvořené náctiletými žáky nám s velice příjemným
komentářem odprezentovali pedagogové Petra Peštová a Adam
Tomášek. Mnohokrát děkujeme.
Mgr. Marcel Voříšek

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
proběhne pouze administrativně

v pátek 3. dubna 2020
žádost o přijetí nebo žádost o odklad je možné podat
•
•
•
•

datovou schránkou
e-mailem s elektronickým podpisem
poštou
do poštovní schránky u školy

Herci připomněli výročí hrou Jak
jste to myslel, pane Shakespeare?

Ve středu 26. února jsme přijali pozvání na Regionální konferenci žákovských parlamentů v Březnici. V místním kulturním domě se sešlo šest kolektivů „parlamenťáků“ - Březnice,
Blatná, Hvožďany, Milín, Mirovice a Rožmitál pod Třemšínem.
Základní myšlenkou tohoto každoročního setkání je sdílení
nápadů, námětů a zkušeností mezi jednotlivými žákovskými
parlamenty. Jinak tomu nebylo ani letos. Všichni členové si
jistě odvezli spoustu nápadů, jak obohatit život ve své škole i
obci.
Mgr. Lenka Fialová, koordinátor ŽP

Aktuální informace ze školy najdete na

www.zsmshvozdany.cz

Herci z královéhradeckého Divadélka pro školy sestavili u příležitosti výročí narození Williama Shakespeara představení
Jak jste to myslel, pane Shakespeare? a uvedli ho Hvožďanech 24. února společně s pohádkou pro mladší děti. Odborný výklad doplňovali hranými ukázkami ze slavných her a
sonetů, s důrazem na zachování typických dobových prvků a
shakespearovského jazyka.
Začali úryvkem ze hry Richard III., nejhranější z kategorie
historických her, kuriózním dialogem nájemných vrahů, majících za úkol odstranit následníka trůnu. Z Shakespearovy
komediální tvorby předvedli část hry Marná lásky snaha, scénu, ve které si španělský šermíř Don Adriano de Armado marně pokouší namluvit krásnou Žakenetu. Představení vrcholí
ukázkami z jedné z nejslavnějších tragédií všech dob Romeo
a Julie. Formou improvizační show se žáky jsme sledovali námluvy, tajnou svatbu i známý tragický konec.
Děkujeme herecké dvojici za její výkon a spolupráci se žáky.
Mgr. Lenka Fialová, Mgr. Libuše Vinšová
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Věšín

Zprávy ze zastupitelstva obce

Jubilea v dubnu 2020
60
70
75
81
81
84
94

let
let
let
let
let
let
let

Olga Beranová			
Ludvík Velechovský		
František Trefný		
Karel Hutr			
František Jeníček		
Jaroslava Leitermannová
Jiřina Knížková		

Buková
Buková
Věšín
Věšín
Buková
Věšín
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

Věšínští hasiči se zúčastnili
masopustního průvodu
V sobotu 22. února prošel celou obcí masopustní průvod, kterého se zúčastnili členové sboru, zástupci Sparty Věšín a občané obce. Tento průvod jsme spolupořádali s Obecním úřadem Věšín a TJ Spartou Věšín. Průvodu se zúčastnilo zhruba
45 masek, které se různě zastavovaly po celé obci. Před domy
si zatančily s domácími, tu něco pojedly, tu zase popily a nakonec završily svůj průvod v Paňáčkovně, kde ještě poseděly
s několika sousedy. Letošní masopust byl vydařený a hojně
podpořený maskami a doprovodem spoluobčanů. Plně doufám, že v příštím roce to bude stejné nebo zas o kousek lepší.
Děkuji všem zúčastněným a v příštím roce jste opět vítáni v
masopustním průvodu. Peněžitý výtěžek z akce byl věnován
na dětský den.
Za výbor SDH Věšín - Jirka Hutr, DiS.

Nábor do TJ Sparta Věšín

TJ Sparta Věšín z. s. - oddíl fotbalu pořádá nábor nových mladých fotbalových nadějí ročník
2016-2014 (4-6let) a 2013 a starších sedmi
a více let. Nábor do obou kategorií proběhne
7. 4. 2020 v 16:00 na stadionu ve Věšíně pod
vedením pánů Pedála a Knížka. Kontakt pro
informace: pan Pedál – Tel.: 606 434 283, pan Knížek – Tel.:
608 954 800. Tréninky po zrušení zákazu shromažďování
jsou vždy v úterý v 16 hodin.

Aktuální informace z obce najdete na

www.vesin.cz

Zastupitelstvo obce se sešlo v úterý 25. února
na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Prodej pozemku p.č. 1381/101, ostatní plocha, neplodná
půda v k.ú. Věšín, o výměře 201 m2, oddělený z pozemku p.č.
1381/53, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Věšín, za cenu
50,- Kč/m2. Kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku.
2. Prodej pozemku p.č. 1381/102, ostatní plocha, neplodná
půda v k.ú. Věšín, o výměře 126 m2, oddělený z pozemku p.č.
1381/53, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Věšín, za cenu
50,- Kč/m2. Kupující hradí náklady spojené s prodejem pozemku.
3. Na pozemku ve vlastnictví obce, p.č. 1441/3, v k.ú. Věšín, umístění stavby - vybudování vrtané studny, která bude
sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody pro areál Rekreace
Brdy s.r.o. Věšín.
4. „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009258/35“, s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za cenu 100 000,- Kč + DPH.
5. Zrušení věcného břemene zřízeného na pozemku p.č. 1649,
v k.ú. Věšín pro „Vybudování, vedení, kontrolu, údržbu a provoz splaškové kanalizace“.
6. Komisi pro výběrové řízení zhotovitele vrtu pitné vody, ve
složení – starosta obce, místostarosta obce, stavební výbor.
7. Pana M. P. velitelem JSDH Věšín
8. Pana J. S. velitelem JSDH Buková
9. Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Věšín za rok
2019 do rezervního fondu.
10. Čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Věšín na dovybavení
školní jídelny a MŠ.
11. Inventarizační zprávu za rok 2019, jejíž součástí je inventura za rok 2019.
12. „Putovní kino“ pro promítací sezónu 2020 v termínu 3. 7.
2020.
13. „Smlouvu o poskytnutí služeb“ na odběr jedlých tuků s
poskytovatelem Černohlávek Group s.r.o. Církvice, na dodání
2 ks nádob – Věšín, Buková.
14. Zrušení projektu na půdní vestavbu v ZŠ a MŠ Věšín jako
zmařenou investici.
II. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce nechat vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemku p.č. 530/4 v k.ú. Věšín, za účelem nákupu
části pozemku pod komunikací.
2. Starostovi obce vstoupit v jednání s majiteli pozemku p.č.
1230/4, v k.ú. Věšín o nákupu pozemku pod cestou.
3. Starostovi obce vypracovat „Smlouvu o budoucí smlouvě
na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby vrtu“
v částce 10 000,- Kč + DPH.
4. Starostovi obce vypsat výběrové řízení na opravu střechy
stodoly a přístavku a zažádat Středočeský kraj o dotaci.
5. Starostovi obce vstoupit v jednání s firmou KS montáže
s.r.o. Beroun ohledně koordinace výstavby obecní kanalizace,
vodovodu a výstavby kabelové sítě NN v Bukové.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 1

Ing. Pavel Hutr, starosta

ZŠ a MŠ Věšín
Snímky ze školních akcí najdete na barevných
stranách Třemšínských listů. Aktuality ze školy
sledujte na webu školy

www.zsamsvesin.cz
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Vranovice
Informace pro občany

q Začátkem měsíce dubna bude přistaven kontejner na bioodpad - trávu v blízkosti dětského hřiště.
q Mateřská škola Vranovice, Obecní knihovna Vranovice a
místní sokolovna jsou až do odvolání uzavřeny. Také všechna
venkovní sportoviště včetně dětského hřiště v obci jsou uzavřena.
q Bezplatný sběr nebezpečných odpadů je ve Vranovicích naplánován na sobotu 2. května 2020 u zastávky autobusu v
10:05 – 10:25. Vzhledem k současné situaci však není jisté,
zda se bude konat. Sledujte proto stránky obce http://www.
obec-vranovice.cz/ a obecní vývěsku.

Oslava Mezinárodního dne žen

V neděli 8. března proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranovice oslava Mezinárodního dne žen. Starostka obce přivítala
16 žen z obce a seznámila je s průběhem postupné rekonstrukce budovy obecního úřadu. Po exkurzi do již opravených částí budovy byly oslavenkyně seznámeny s tím, co
se ještě chystá a nad malým občerstvením si
potom příjemně povídaly až do pozdního odpoledne. Domů si každá z žen odnesla květinu.
Blanka Strnadová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Život celé republiky ochromil koronavirus. Samozřejmě se to
odrazilo i na chodu našeho sboru. Normálně by se už náš
sportovní tým chystal na nadcházející sezónu, plánovaly by se
tréninky, soutěže, ale i brigády apod. Momentálně není ještě
ani jasné, jestli budeme moct pořádat naši soutěž 23. května.
V každém případě, pokud to vláda, resp. virus dovolí, tak 30.
dubna proběhne tradiční pálení ohně na Škalkách. Upozorňuji občany, kteří si budou organizovat vlastní „čarodějnice“,
aby to nezapomněli nahlásit do Evidence pálení na stránkách
paleni.izscr.cz. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů písemně ohlásit pálení na místně příslušný HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro
tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Rádi
bychom zorganizovali i tradiční sběr kovového odpadu. O termínu vás budu informovat pravděpodobně prostřednictvím
obecních stránek, popřípadě místním rozhlasem.
Přeji všem, aby už byla výše zmíněná pandemie zdárně za
námi.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Aktuální informace z obce najdete na

www.obec-vranovice.cz

Koupě

Masopustní veselí ve školce Oslava MDŽ v obci Koupě

Mateřskou školou ve Vranovicích se 25. února 2020 už od
ranních hodin nesly radostné tóny hudby a dětského smíchu.
Konal se zde karneval! Nápadité převleky a masky si užívaly
celý den zábavu a všechny se předvedly později i během promenády v maskách. Na přehlídkovém mole nechyběli superhrdinové, čarodějnice, princezny, žabka, muchomůrka nebo
dokonce anděl Páně. „Malé“ maškary však nezůstaly samy a
přidaly se k nim paní učitelky i paní kuchařka s paní školnicí.
Také jim to moc slušelo.
Dětem po všech možných hrách (chytání rybiček, tanec s
balónky atd.) a malování klaunů vyhládlo a čekala na ně sladká odměna. Masopustní koblížky dětem poskytly doplnění
energie, a tak mohly pokračovat ve veselení. Se svou dobrou
náladou se nakonec všichni vydali na obecní úřad navštívit
paní starostku. Zde si zazpívali a zatančili. Den si všichni moc
užili a vytvořili si spoustu nových zážitků, na které budou určitě rádi vzpomínat.
Kolektiv MŠ Vranovice

U příležitosti MDŽ jsme se sešli 7. března 2020 v místním pohostinství v Koupi. Účast žen i mužů byla celkem slušná, jídla
a pití bylo dostatek. Během večera se debatovalo o různých
radostech i starostech. Chvílemi došlo i na zpívání většinou lidových písniček za doprovodu harmoniky. Při odchodu domů
dostala každá žena od Obecního úřadu Koupě malý dárek a
kytičku.
Jaroslav Hudeček, starosta obce

Hodně sil v nelehké době

Obecní úřad v Koupi přeje všem občanům, aby v současné nelehké době měli hodně sil zvládnout vzniklou situaci týkající
se hrozby šíření koronaviru, aby pochopili kroky obce, kraje
i Vlády ČR. Dodržujte, prosím, veškerá doporučení a nařízení
a dbejte o ochranu zdraví svého i lidí ve vašem okolí. Všichni
musíme doufat, že toto období přečkáme bez větších potíží a
jakékoliv újmy.
Jaroslav Hudeček, starosta obce

Aktuální informace z obce najdete na

www.obec-koupe.cz

Třemšínské listy - duben 2020

Sedlice
Informace pro občany

Vážení občané, v okamžiku, kdy píšu tyto řádky,
se všichni potýkáme se
zatěžkávací
zkouškou.
Nastalá situace je pro nás
nečitelná, každý se s ní
vypořádáme po svém. Někdo je odpovědný k sobě
i ostatním, jiní situaci bagatelizují a jdou proti opatřením.
Snažíme se i s pomocí šikovných švadlen pomáhat při nedostatku roušek, děláme, co je v našich silách.
Přiznám se, že v tuto chvíli nemám energii psát o projektech, které nás v blízké nebo vzdálenější době čekají. Nikdo z
nás neví, co bude, co přijde, kam se posune naše ekonomika. Teď samozřejmě vůbec neuvažuji o posunu v pozitivním
smyslu, spíš až na jaké dno může padnout. Myslím si, že
budeme brát věci tak, jak budou přicházet.
Měli jsme v plánu na konci dubna provést odečty stavů vodoměrů z důvodu změny sazby DPH, ale konečné řešení bude
záviset na dané situaci. Budeme vás informovat.
Někteří z vás možná zaznamenali informaci o tom, že na
postu starosty obce budu končit. Ano, je tomu tak. Chtěla
jsem pomyslné žezlo předat svému nástupci na zasedání zastupitelstva 31. 3. 2020, kde bych rezignovala. Ale po tom
všem, co se v posledních dnech děje, jak rychle se věci mění,
vyvíjí, řešení krizového řízení obce, jsem se rozhodla vyčkat.
Nechci svého nástupce pustit rovnou do takové vřavy. Myslím
si, že i bez tohoto to bude mít těžké. Uvidíme, co bude dál.
Rádi bychom vás pozvali na čarodějnice, dětské dílny a další tradiční akce, ale to v tuto chvíli nemůžeme. Proto, prosím,
sledujte úřední desku, jak fyzickou, tak se vzdáleným přístupem. Budeme tam postupně přidávat nejrůznější aktuality a
sdělení. Opět zmíním možnost nechat si zasílat informace z
našich stránek e-mailem. Na www.sedlice-obec.cz je vpravo
pod znakem obce v modrém obdélníku nabídka Informace emailem, kde si svůj e-mail zaregistrujete.
Nabízíme našim seniorům pomoc s nákupem potravin, léků
a dalších nezbytností. Obracejte se, prosím, na telefonní číslo
724 184 531.
Přeji si, abychom si mohli brzy oddychnout a začít si
bez starosti užívat jara a pohody. Všem přeji pevné zdraví.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce
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Oslava Mezinárodního dne žen

Sedlicko - hoděmyšlský spolek pro zachování tradic uspořádal v neděli 8. března oslavu MDŽ. Ta se konala tak jako
většina akcí v Hospůdce Pod Hůrkou. Mezinárodní den žen
se vrátil na stránky kalendářů a doufám, že i do povědomí
lidí. Vždyť ne každá žena je matka, aby slavila v květnu Den
matek. Oslavy v Sedlici se zúčastnilo 18 žen. Při kávě jsme si
pochutnávaly na výborných koláčích, kremrolích či řezech.
Že se domů nikomu nechtělo, svědčí fakt, že jsme v hospůdce
při harmonice seděly celé odpoledne. Každá žena si domů odnesla i kytičku, a tak to má být. Díky „holkám“ ze spolku za
sladkosti, které ke kávě upekly. Za spolek Jaroslava Ryčlová

Bezděkov p. Tř.
Nabídka občanům na bezplatný
sběr nebezpečných odpadů
Obecní úřad Bezděkov pod Třemšínem ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a. s. pořádá sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Sběr se uskuteční v
sobotu 2. května 2020 od 9.30 do 9:50 hodin 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

Ukládání bioodpadu v Bezděkově

Obecní úřad ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a. s. pořádá sběr nebezpečných odpadů v sobotu
2. května 2020 dle časového harmonogramu:
10:30 - 10:50 Sedlice, na návsi
11:00 - 11:15 Hoděmyšl, na návsi
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a. s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Přijímány budou tradičně
léky, zbytky starých barev, upotřebené motorové oleje, zářivky, výbojky, pneumatiky. Bližší informace najdete na úředních deskách obce.
Ing. Zuzana Šourková, starostka obce

Obec Bezděkov pod Třemšínem oznamuje občanům, že od
dubna 2020 bude opět střídavě u hasičské zbrojnice nebo u
bytovky umístěn kontejner na bioodpad.
Do kontejneru na bioodpad patří: listí, tráva, seno, sláma,
plevel, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, uschlé květiny),
zbytky hlíny, dřevěné piliny, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec a
ořechů, popel ze dřeva a dřevěného uhlí, hnůj od drobného
zvířectva apod.
Do kontejneru na bioodpad nepatří: zbytky jídel, kůra z citrusových plodů, kosti, maso, kůže, jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, výkopová zemina, kameny a větve. Bioodpad nesmí být ukládán v igelitových sáčcích a taškách!
Větve ze stromů a různé keře bude možné po dohodě se starostou na telefonním čísle 724 184 529 odkládat na určené
místo.
Vilém Trčka, starosta obce

Aktuální informace z obce najdete na

Aktuální informace z obce najdete na

Nabídka občanům na bezplatný
sběr nebezpečných odpadů

www.sedlice-obec.cz

www.bezdekovptr.cz
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Vševily
Jubilanti v dubnu
60 let
70 let

Jarmila Kučerová
Alena Jindrová 		

Hudčice
Hasičský ples se letos opět vydařil

Vševily
Vševily

Srdečně blahopřejeme!

Vydařený vševilský masopust 2020
Na přestupný rok, 29. února, se uskutečnil další vydařený
masopust, na jehož zahájení se na návsi sešlo na 60 masek.
Letošní rekord v počtu účastníků pak podpořilo skvělé počasí
a atmosféra. Kromě rodinných masek se místy objevilo i téma
koronavirové nákazy – roušky a středověký morový doktor.
Tehdy jsme ještě plně netušili důsledky a další průběh. Mějte
klidný a pohodový postní čas do Velikonoc.
Josef Pekárek

V letošním roce se hasičský
ples, který se konal v Hudčicích 7. března 2020, opět vydařil. Bylo tomu tak zásluhou
osvědčené kapely Humus a
díky bohaté věcné i masové
tombole.
(ld)

Kontejnery na bioodpad v Hudčicích
Začátkem dubna budou opět rozmístěny všechny čtyři kontejnery na bioodpad na stejných místech jako v loňském roce.
Do kontejnerů patří listí, tráva, seno, sláma, plevel, zbytky
rostlin, zbytky hlíny, dřevěné piliny, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny. Bioodpad nesmí být ukládán v igelitových ani
jiných obalech. Do kontejnerů naopak nepatří zbytky jídel,
kosti, jedlé oleje, uhynulá zvířata, kůže, maso, výkopová zemina, kameny a větve.
(ld)

Aktuální informace z obce najdete na

www.obec-vsevily.cz

Aktuální informace z obce najdete na

www.hudcice.cz

Nová naučná
Redakce nové knihy se ujala Eva
stezka na Milínsku
Trčková pocházející z Bubovic Obec
Milín v roce 2019 zrealizovala proFrantišek Barac, vnuk světoznámého sládka a rodáka z Březnice Rudolfa
Tilleho (1892 - 1998), připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Pointa vydání
jeho pamětí. Rudolf Tille byl uznávaný
pivovarský sládek a vyhlášený odborník, který během své dlouhé kariéry
předával zkušenosti pivovarům u nás i
za hranicemi.
Byl to přátelský a velmi oblíbený kolega, nadšený Sokol, vlastenec, neohrožený dobrodruh, pábitel a samozřejmě
milovník dobrého piva.
Kniha bude zajímat čtenáře napříč generacemi se zájmem o moderní historii
– přece jen zachycuje sto let našich i evropských dějin. Od dob císaře pána po
první roky kapitalismu v Česku. Jestli
se vám líbily Hrabalovy Postřižiny, Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka nebo
knížky o rybách Oty Pavla, budou se vám
určitě líbit i Paměti sládka. Pod Tilleho
rukama a pod jeho drobnohledem se
pivo vařilo napříč celou Evropou. Kniha
tak nabízí dechberoucí exkurz do tajů
pivovarnictví, ale spolu s ním i desítky

téměř neuvěřitelných, a přesto skutečných příběhů.
Redakce knihy se ujala Eva Trčková,
která pochází z Bubovic na Březnicku,
kde se odehrávají klíčové úvodní pasáže
příběhu, a Tilleho vnuk František Barac: „Děda psal své paměti a já jsem se
s ním domluvil, že je budu opatrovat, až
nebude. Máme doma velký starý kufr s
černobílými fotografiemi z jeho života a
s jeho originálním rukopisem. Nechal
jsem je přepsat, abych rodinnou historii
zachoval pro své děti.“
Ke knize poběží od 30. 3. 2020 čtyřicetidenní on-line crowdfundingová
kampaň na stránkách Pointa.cz. Každý
příspěvek pomůže, aby kniha skutečně
spatřila světlo světa. Byla by škoda, aby
zůstala jen v tom kufru, a bez podpory čtenářů v kampani nevyjde! Budeme
vděční i za to, když se o tuhle stránku
podělíte se svými přáteli a známými. Děkujeme za podporu. Na dotazy rádi odpovíme na e-mailu pametisladka@gmail.
com. Odkaz ke sdílení je: http://bit.ly/
KupPameti.
(red)

jekt s názvem Nejen naučné stezky v milínských a vrančických lesích, který byl
podpořen z 1. výzvy Místní akční skupiny Podbrdsko z Programu rozvoje venkova. Mezi obcemi Milín a Vrančice byla
vytvořena stezka s fitness, naučnými a
odpočinkovými prvky pro místní obyvatele i turisty, rodiny s dětmi i sportovce,
pro všechny, kteří chtějí strávit příjemný
pobyt v přírodě. Více informací o stezce
naleznete na www.milin.cz.
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Volenice
Příjemné odpoledne při oslavě MDŽ
s vzácným hostem ze zámku
Oslava MDŽ se v
Bubovicích konala
v sobotu 7. března.
Slíbeným vzácným
hostem byl Ing. Robert Barták, kastelán březnického
zámku. S sebou
přinesl dva portréty: Filipiny Welserové a Ferdinanda II., a tak ženy poslouchaly poutavé vyprávění o jejich osudové lásce. Příběh nerovného
svazku měšťanské dcery a císařova syna zlákal k románovému zpracování Antonína Polácha v knize Cti otce svého, ale
miluj ženu svou, ze které pan Barták přečetl zajímavé úryvky.
Po vypravování a odměňujícím potlesku se ženy pobavily, pohostily a předaly si recepty na pečené novinky.

Aktuální informace z obce najdete na

www.volenice.cz

Řádková inzerce
q.Pronajmu byt 3 + 1 na sídlišti v Rožmitále pod Třemšínem. Tel. 721 615 334.

reklamní agentura

pr nt cup

i

Snímek z únorového dětského maškarního bálu, který
se konal v Bubovické hospůdce, najdete na předposlední
barevné straně Třemšínských listů.

protože reklama nás baví

POTISK PŘEDMĚTŮ
hrnky, puzzle, propisky, přívěsky

POTISK TEXTILU

trička, polokošile, vesty, mikiny, polštáře

VÝROBA REKLAMY

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

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

PRINT & COPY

kopírování, tisk, skenování, laminace, vazba

TISKOVINY & FOTO

vizitky, kalendáře, poukázky, fotoplátna, fotografie

PRINT CUP, Hálkova 190, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
+420 607 608 331 / www.printcup.cz / info@printcup.cz
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VODA,TOPENÍ, PLYN
OPRAVY VODOVODNÍCH ARMATŮR, KANALIZACE,
KOTELNY, KOUPELNY, BYT. JÁDRA, PODL. TOPENÍ
PŘÍPRAVY VODOMĚRNÝCH SOUSTAV, VODNÍ FILTRY

606 260 996

Zdeněk ŽIBŘID

koupelnyrozmital@email.cz
drevostavbyrozmital@email.cz

ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv

PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ
BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287

MILADA FILIPOVSKÁ
pojišťovací
zprostředkovatel

Platba kartou možná
Těším se na vaši návštěvu.

Palackého 68, 262 42 Rožmitál p. Tř.
Tel.: 724 488 218
e-mail: milada.ﬁlipovska@kooperativa.cz;
ﬁlipovskam@seznam.cz

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996

Třemšínské listy - duben 2020
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Autobusová doprava
František BRDA
pořádá týdenní relaxační
pobytový zájezd

na Slovensko
do lázní DUDINCE

v termínu
14. 6. – 20. 6. 2020
Pro případné zájemce bližší informace
na telefonním čísle 606 486 234 nebo
na e-mailové adrese jbrdova@seznam.cz.
Závazné přihlášky přijímáme do 20. 4. 2020

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - KÁCENÍ STROMŮ
- PERGOLY - ZAHRADNÍ DOMKY
- DŘEVOSTAVBY - STŘECHY - OKNA DVEŘE - PALETY - OBALY - DŘEVAŘSKÁ
VÝROBA - ŘEZÁNÍ SKEL

Tel.: 731 325 928

drevostavbyraz@seznam.cz
Voltuš 54, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Restaurace Karlův Týn

Prodej slepiček

Obědy, večeře, pizza, minutky
Rozvoz hotových jídel po-pá 10-14 hodin.
Po 14. hodině rozvoz dle dohody, hotová jídla, minutky, pizza.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů. Cena 169 - 219,- Kč/ks. Prodej:

Rozvoz jídel i pro ﬁrmy dle jídelníčku, pro rozvoz
s objednáním dopředu výhodná cena za menu.
Rozvoz i mimo Březnici dle dohody.

Rožmitál pod Třemšínem - u vlak. nádraží

Uspořádání srazů,akcí,školení,oslav a různých
akcí včetně živé hudby.
Info o akcích na www.restauracekarluvtyn.cz nebo
facebook:Restaurace Karlův Týn.
Změna provozní doby restaurace od 1. 3. 2020:
Pondělí - Čtvrtek 10:30-21:00
Pátek 10:30-23:00
Sobota 11:00 - 23:00, Neděle 11:00 - 20:00
Provozní doba kuchyně:
Pondělí - Čtvrtek 10:30-20:30, Pátek 10.30-21:30
So 11:00-21:30 Neděle 11:00-20:00
Možnost dlouhodobého ubytování pro skupiny
i dělníky ve dvou apartmánech
Ludvíka Kuby 304 Březnice 262 72
Tel: 720 445 578, 776 083 604
e-mail: restaurace.karluv.tyn@seznam.cz
web: www.restauracekarluvtyn.cz
Jídelní lístky včetně jídel na objednávku
na stránkách restaurace

5. 4., 3. 5. a 3. 6. 2020 - 16.00 hod.
24. 4., 30. 5. a 27. 6. 2020 - 18.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Hledáme na rekreační středisko
v oblasti Blatenska

SPRÁVCE A UKLÍZEČKU.

Vhodné především pro manžele v důchodu
(není podmínkou).
Možnost ubytování po celý rok.
Požadujeme manuální zručnost správce, pracovitost,
časovou ﬂexibilitu a vstřícnost při jednání s klienty
Provoz střediska duben až září.

Nabídky na tel.: 603 515 832
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Firma NERAK-Rožmitál spol. s r.o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

Prodej
ledvického uhlí písku a drtí
• váženo na ověřené digitální váze
• doprava zdarma
• při odběru nad 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel.
tel. 602
602 182
182491
491–- pan
Jiří Urban

Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

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

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
NOVĚ

PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

Výškové práce, rizikové kácení stromů

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon: 317 721 287
321 322 111
www.mo-nex.cz

Shazujeme ceny
internetu
Rychlejší internet
āÄ¬ăà®Äê.
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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 Rekord 2“
brikety uhelné Rekord 7“
brikety dřevěné RUF - buk
ořech 1 Bílina pytlované
ořech 1 Most kátrované

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

400 Kč/q
378 Kč/q
410 Kč/q
470 Kč/q
180 Kč/bal.
85 Kč/bal.
70 Kč/bal.
140 Kč/bal.
320 Kč/q

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

290 Kč/t
390 Kč/t
495 Kč/t
470 Kč/t
450 Kč/t
400 Kč/t
379 Kč

www.palivapano.cz

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

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

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

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

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

Ještě než se věšínská školka v březnu uzavřela, stejně
jako mnoho dalších, kvůli hrozbě nákazy koronavirem,
stačily si děti užít výlet do Čechovy stodoly s tematickým zaměřením na Velikonoce.
Foto: archiv MŠ

Maškarní karneval ve Vranovicích

V hostinci ve Vranovicích se konal 7. března maškarní karneval pro děti. Sešlo se plno masek. Pro děti byly připraveny
soutěže a hry. Věřím, že si to děti pořádně užily. Chtěla bych
poděkovat Lucce Melicharové za pomoc při pořádání této oblíbené akce. Dále bych chtěla poděkovat za zapůjčení masek
z Půjčovny v Hoděmyšli a panu Šaňkovi za poskytnutí prostor.
Petra Holubcová, DiS.

Maškarní bál v Bubovicích

Dětským bálem v Zalánech
provázeli tentokrát indiáni

Poslední den v únoru se konal v Bubovické hospůdce dětský
maškarní bál. Za velmi hojné účasti si děti zatancovaly, zahrály spousty her, například skákání v pytli, hru na rybáře
či židličkovanou. Bylo možné vidět princezny, rytíře, kovboje, fotbalisty a jednorožce. S dětmi se přišli pobavit i jejich
rodiče a prarodiče. Ke konci maškarního bálu proběhlo losování tomboly, kde si každé z dětí odneslo balíček plný cen.
Děkujeme všem našim sponzorům za věcné i finanční dary.
Michaela Sandrová, SDH Bubovice

V zalánské hasičárně se konal 22. února dětský maškarní
bál. Akci uspořádal Osadní výbor Zalány. Děti si užily nejrůznější soutěže, nechyběla tombola a samozřejmě ani skvělá zábava na tanečním parketu. Hrál DJ Kobra, příjemným
odpolednem provázeli tři indiáni a děti si akci výborně užily.
Poděkování za pomoc, podporu a za krásné ceny do tomboly
patří Městu Rožmitál pod Třemšínem, manželům Veselým,
Křečkovým, Bartoškovým, panu Špínovi a všem dalším, kteří akci podpořili a podíleli se na ní.
(fž)

VĚŠÍNSKÝ MASOPUST. V sobotu 22. února prošel Věšínem masopustní průvod, kterého se zúčastnili členové SDH
Věšín, zástupci Sparty Věšín a další občané. Průvodu se zúčastnilo pětačtyřicet lidí v maskách. Foto: archiv SDH
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Masopustní veselí v Centru Rožmitál Ve Hvožďanech bylo
Divadélko pro školy

Terapeutky při masopustu s ředitelem Centra Rožmitál pod Třemšínem Ing.
Lubošem Halenkovským.
Foto: archiv Centra Rožmitál p. Tř.
Tak jako v předchozích letech, i letos
uspořádalo Centrum Rožmitál p. Tř.,
poskytovatel sociálních služeb u příležitosti masopustu veselici, kterou si
všichni užili. Terapeutky si obstaraly v
bohutínské půjčovně masky, po snídani se ustrojily a navštívily na několika
odděleních imobilní klienty, kteří se bohužel nemohou přijít podívat na zábavu
na jídelnu. Dopoledne se děvčata vyda-

la ještě do rožmitálské mateřské školy,
kde se zrovna konal ve většině tříd karneval, a tak šlo o moc povedené setkání.
Po obědě začala masopustní zábava v
jídelně Centra Rožmitál.
Jídelna byla hezky vyzdobená, masky
tančily, co jim síly stačily a klienti se výborně bavili. Účastníci si navíc pochutnávali na výborných koblihách, které
zapíjeli kávičkou. Markéta Michálková

V pondělí 24. února opět navštívili
hvožďanské školáky herci z královéhradeckého Divadélka pro školy. Přivezli
s sebou dvě skvělá představení. Děti z
prvního stupně a mateřské školy si užily
Pohádku ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmanů a žáky druhého stupně čekal trochu náročnější kus Jak jste
to myslel, pane Shakespeare? Výklad o
životě a díle nejslavnějšího dramatika
všech dob byl podaný velmi hravou a
humornou formou.
(zš)

Děti v RC Třemšínek
tančily v kostýmech

Bukovou prošlo na čtyřicet maškar

Sbor dobrovolných hasičů Buková obnovil po osmi letech tradici masopustu. Do masopustního průvodu se 22. února vydalo čtyřicet maškar včetně
dětí i batolat. Skvělé počasí podpořilo dobrou náladu všech zúčastněných i
obyvatel Bukové. „Děkujeme všem za přípravu, veškeré masopustní dobroty
a finanční příspěvek, který bukovští obyvatelé přichystali,“ uvedli zástupci
výboru SDH Buková.
Foto: archiv pořadatelů

VEDOUCÍ ROŽMITÁLSKÝCH SKAUTŮ koncem února utužovali své přátelství
a nabírali další síly pro práci s našimi dětmi na teambuildingové aktivitě, na
kterou vyrazili do TEP factoru v Chotilsku.
Foto: archiv skautů

Děti si v Rodinném centru Třemšínek
užily 25. února masopust. Více informací najdete uvnitř listů.
(red)

Věšínští školáci byli
v Hornickém muzeu

Žáci 4. a 5. ročníku věšínské školy navštívili 2. března Hornické muzeum Příbram, kde vyslechli přednášku o nálezech a těžbě různých hornin a minerálů
v našem nejbližším okolí a prohlédli si
vystavené exponáty. Na venkovní „haldě“ si pak každý našel pěkný kámen,
který si mohl odnést domů.
(jp)

