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Lékárníci jsou v první
linii, mysleme na to

Ročník XVII. - č. 5

Velikonoce se daly i přes omezení
kvůli koronaviru prožít příjemně
Letošní velikonoční svátky byly jiné, než
jsme zvyklí, a tradice se musely omezit.
Stav nouze kvůli koronaviru a s ním
související opatření způsobilo, že svátky jara byly rouškové, s koledováním a
dalšími tradicemi jen doma. Ale daly se
prožít moc hezky.

Lékárníci jsou v době, kdy je celá země
zasažena koronavirovou nákazou, v první linii, stejně jako některé další profese.
Potřebujeme je a je důležité, chovat se
při návštěvě lékárny ohleduplně. „Nechoďte do lékárny, pokud kašlete, máte
vyšší teplotu, či další příznaky nachlazení, pošlete za sebe zdravého rodinného příslušníka. Respektujte opatření
lékárny,“ píše Česká lékárnická komora
na svých webových stránkách. Do rožmitálské lékárny Mgr. Dagmar Tomkové
smějí vstupovat po dobu opatření zákazníci pouze jednotlivě a jsou od lékárnice
odděleni sklem.
(fž)

Mladí hasiči za sebou
mají řadu úspěchů

Veronika Sýkorová se s námi podělila v rámci naší výzvy na webu o svůj
snímek. „Děti pomáhaly péct beránka,
vyráběly kuřátka a zdobily vajíčka,“ napsala ke své fotce. I ti nejmenší členové
rodiny se podíleli na přípravě svátků a
přes všechna omezení si svátky příjemně užili. Další snímky z naší výzvy najdete uvnitř Třemšínských listů.

Tradiční průvody dětí s rachtačkami letos nemohly projít ani obcemi. Ve
Hvožďanech jim nabídli náhradní variantu. Zvuk jejich rachtaček nahrazující
vyzvánění zvonů, které na zelený čtvrtek
odlétají do Říma, se rozezníval z místního rozhlasu. „Sourozenci Ondra a
Martin se zhostili úkolu skvěle a nahráli
zvuk rachtaček a kolednický popěvek ´Ó
ty nevěrný Jidáši´ do místního rozhlasu.
Tradici rachtání na Hvožďansku tak nepřerušila ani pandemie,“ uvedla starostka obce Markéta Balková.

Velikonoční zajíc před
obecním úřadem.

Mladí rožmitálští hasiči mají za sebou
řadu úspěchů, o kterých si můžete přečíst uvnitř Třemšínských listů.
(red)

Uzávěrka červnového
čísla bude ve středu
20. května

O své snímky z Velikonoc se s námi
podělili také žáci třídy 5. A z rožmitálské
základní školy. Někteří z nich si našli
díky opatřením také mnohem více času
na své domácí mazlíčky. Uvnitř Třemšínských listů najdete i další fotky a
informace, jak školáci z této třídy tráví
dobu, kdy nemohou chodit do školy.

V Hudčicích letos nahradily děti zvonění zvonů tak, že si se svými rachtačkami
vždy stouply před domy nebo na balkon
a rachtaly po dobu čtyř minut, po které
ve vsi jinak zní zvon z místní kapličky.
A těšilo je to, přestože letošní koledu dostaly jen doma.
(red)
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Přívěsné vozíky pro hasiče Roušky pro občany zdarma

Město Rožmitál pod Třemšínem pořídilo začátkem března ze
svého rozpočtu za cenu 80.000,- Kč dva přívěsné vozíky s
plachtovou konstrukcí pro jednotky SDH Voltuš a Zalány. O
přepravu vleků se postarali členové JPO II. Rožmitál p. Tř.,
kteří je přepravili od dodavatele z Brna do Rožmitálu pod
Třemšínem.
Milan Polák

Cestující na Rožmitálsku
se vozí v novém Autotaxi

Město Rožmitál pod Třemšínem nabídlo svým občanům zdarma roušky, jejichž nošení na veřejnosti nařídila vláda kvůli
šíření nákazy koronavirem. Všichni, kteří potřebovali roušku,
mohli nahlásit své jméno a adresu telefonicky, e-mailem nebo
vhozením lístku do poštovní schránky na radnici a pracovníci
města jim roušky dopravili až domů. Naopak ti, kteří roušky
sami šili, mohli přebytečné ústenky donést na radnici, která
je pak přesměrovala těm, kteří je potřebovali. Nabídka pro
občany, kteří roušky potřebují, nadále trvá. Lidé se mohou
hlásit na e-mail mesto@rozmitalptr.cz nebo o roušky požádat
na telefonním čísle 702 268 221.
(fž)

Jarní úklid v ulicích Rožmitálu
Technické služby města Rožmitál pod Třemšínem zahájily
v dubnu jarní úklid zametáním ulic. Během jarních měsíců, když počasí dovolí, se zametací vůz dostane postupně
do všech ulic našeho města.

Město Rožmitál p. Tř. zakoupilo před nedávnem zánovní
vůz Fiat Ducato, který slouží jako Autotaxi. Je pro cestující prostornější a příjemnější než původní automobil.
Původní vůz doslouží na středisku technických služeb. Na
snímku je u Autotaxi zachycen jeho řidič Václav Braun.
Připomínáme, že Město Rožmitál pod Třemšínem změnilo až do odvolání jízdní řád Autotaxi. Na obvyklé trase
Rožmitál – Zalány – Nepomuk a Rožmitál – Voltuš – Hutě
jezdí nyní pouze v pondělí a v pátek. Středeční jízdy byly
počínaje 1. dubnem zrušeny.
Foto: František Žán

Na Šumavu děti pojedou snad v září

Žáci Speciální ZŠ Rožmitál p. Tř. ještě vzpomínají na neopakovatelné zážitky na týdenní škole v přírodě v minulém
školním roce a ještě před uzavřením škol se těšili opět na
Šumavu, kterou jsme měli znovu navštívit začátkem června.
Bohužel zasáhla vyšší moc a pobyt nemůžeme realizovat. Pro
děti ale máme skvělou informaci! Vše jsme již na začátku
„krize“ s předstihem řešili a máme už v objednané horské
chatě zamluvený druhý zářijový týden. Věřme, že již bude vše
v pořádku a začátek školního roku prožijeme v krásném prostředí okolí Kvildy.
Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

PODBRDSKÉ MUZEUM. V době uzavření Podbrdského
muzea pro veřejnost probíhají mimo jiné úpravy volně
přístupné části stálé expozice ve Stodole. „Expozice bude
obohacena o nové exponáty, zároveň se snažíme udržet
zde vstřícné prostředí pro relaxaci návštěvníků. Nádvoří
i hřiště Podbrdského muzea jsou sice nyní opuštěné, ale
i zde se jaro rozjelo naplno a můžeme se těšit z bohatých
květů narcisů, tulipánů i okrasných třešní,“ uvedli pracovníci Podbrdského muzea.
Foto: PM
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Trčkové v květnu
Notářka Mgr. Marie Trčková oznamuje,
že bude na Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech
6. a 20. května vždy od 13 hodin. Na
schůzce je možné se předem domluvit
telefonicky na čísle 318 620 005 nebo
774 419 790.
(red)

Provoz kompostárny
v Rožmitále p. Tř.
Po zimní přestávce a po uvolnění
vládního nařízení se naplno otevřela
rožmitálská kompostárna. Otevřena je v pondělí od 8 do 18 hodin, ve
středu od 8 do 17 hodin, v pátek od
8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 16
hodin, vždy s hodinovou polední přestávkou od 12 do 13 hodin.

Nabídka na pronájem
nebytových prostor
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí
k pronájmu nebytový prostor v prvním
patře Městského zdravotnického zařízení - celková plocha k pronájmu je 63,85
m2 (jedná se o dvě místnosti, čekárnu a
část společných prostor). Bližší informace podá bytové hospodářství na telefonním čísle 318 665 217. Písemné žádosti
můžete podávat na podatelnu Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem do
29. května 2020.
(red)

Studenti založili
Rožmitál Vespolek
Skupina
rožmitálských studentů založila v Rožmitále nový
spolek - Rožmitál
Vespolek. „Navazujeme tak na přípravu výstavy na zámku, kterou jsme
uspořádali v rámci oslav Sametové
revoluce. Spolkem chceme oživovat
kulturní a komunitní život v našem městě. Sledujte naši činnost na
Facebooku Rožmitál Vespolek, instagramu Poznej Rožmitál nebo na
www.rozmitalvespolek.webnode.cz,“
uvedl za spolek Tomáš Brettl. (red)

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

318 665 339.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nebýt toho, že obrovský, černý pták
roztáhl svá křídla nad celosvětovou zdravotní situací, jež dostoupila až na úroveň pandemie a tvrdě zasáhne veškerou
populaci i v oblasti ekonomické, mohli
jsme se podělit o zážitky z několika kulturních akcí (Jarní koncert Rožmitálské
Venkovanky, koncert na zahájení Festivalu J. J. Ryby apod.) Situace je taková,
že byly zrušeny i naše nadregionálně
významné akce – 32. ročník FEDOM,
18. návštěva české královny Johanky v
rodném městě. Doufejme, že se budou
moci uskutečnit podniky naplánované
na září, kdy bychom chtěli oslavit 790.
výročí města, 140. výročí založení SDH,
20 let účinkování dechového orchestru
pod názvem Rožmitálská Venkovanka,
uspořádat Podbrdský trh a Mysliveckorybářskou slavnost. Na pondělí 28. září
je plánován přesun symfonického koncertu Festivalu Jakuba Jana Ryby.
Pandemické období na Rožmitálsku (i
na území Mikroregionu Třemšín) doposud probíhá vcelku v poklidu, a hlavně
bez nákazy. Je třeba poděkovat všem
ženám, které našily potřebné roušky
pro své rodiny, pro známé i pro potřeby města. Za totéž velké poděkování
čalounictví Romana Veselého. Za distribuci děkuji ochotně spolupracujícím
paní Pazderníkové, paní Braunové a
paní Havlové. Ruku k dílu přiložili i naši
skauti. Dnes jsme dostatečně zásobeni
rouškami, respirátory i dezinfekčními
prostředky. Velmi záleží na každém z
nás, jak budeme ochranné prostředky
používat, jak budeme ohleduplní jeden
k druhému.
I v pandemickém období vznikají humorné momenty. Nejvíce mě pobavily
výkřiky některých 100 tis. korunami
placených hejtmanů, směrované na
vládu, kvůli rouškám a respirátorům
– „Vládo, naše krajské nemocnice nemají ochranné prostředky, proč nemáš
v centrálním skladu 100 mil. roušek a
stejné množství respirátorů?“ Vyvstává
otázka, jakou technickou zásobu měli
velmi dobře placení ředitelé krajských
nemocnic k dispozici, jak to hejtmani
kontrolovali. Dnes už máme v republice
všeho dost, bohužel hlavně z Číny. To se
jen tak neodpustí. Hned jak nám trochu
odlehne, začne vyšetřování – Senát už
je nachystaný. Další humoresky sehrálo
vedení EU. Unie jako by na několik týdnů naprosto zanikla, teď už nám vysílají
své rozumy…
Velmi poučné byly i jiné momenty.
Především snaha vicepremiéra Jana
Hamáčka, aby trval co nejdéle nouzový
stav, aby měl volné ruce a mohl republiku odpovídajícím způsobem zásobovat

ochrannými prostředky. Ano, kdyby se musel řídit našimi úžasnými zákony o výběrovém
řízení a dalšími, ještě
dnes bychom běhali
pouze s našitými rouškami. Bohužel obce,
kraje a ostatní se takovými zákony musí bez pardonu řídit.
Psal jsem o nutné ohleduplnosti jednoho k druhému. Jak ale s tímto přáním koresponduje chování některých
mladých, kteří se vyžívají v devastování
městského inventáře? Je to rok, co jsme
za přítomnosti špičkových sportovců
otevřeli skatepark. Stavba byla oceněna
na úrovni přehlídky obecních projektů,
už volali zástupci několika obcí se zájmem o projekt. Běžte se tam podívat,
jak se někteří jedinci umějí chovat. Utrhaná prkna z laviček, betonová lavice
na nejvyšším místě pomalovaného skateparku, pravidelná záplava odpadků
mimo koše, rozervané oplocení kolem
požární nádrže. Co kdyby tam některý
malý človíček spadl? Abych jenom nelkal nad tím, co se událo, vypisuji odměnu 5.000,- Kč. Tyto peníze dostane ten,
kdo oznámí a usvědčí pachatele devastace.
Závěrem k ekonomickým dopadům
pandemie na rozpočet města. Některé položky v rozpočtu byly vyškrtány,
část nahrazena jinými (důležitějšími),
část peněz byla přesunuta do zůstatku.
Vzhledem k tomu, že jsme při tvorbě
rozpočtu nepodlehli velice optimistické
predikci ekonomických expertů, měli
bychom (podle naší predikce) přijít o 5
– 6 % prostředků ze státního rozpočtu.
Je to o několika miliónech, ale bylo by
to zvládnutelné. Jenže. Kdo ví, jak to
republikově dopadne. Naše ekonomika
je dosti závislá na německé ekonomice,
ta zase na francouzské, britské a především americké. Právě americká, vlivem
velmi chatrného systému zdravotnictví
asi dozná velkých ztrát. I u nás se vše
vyvíjí. Plánovaný propad 40 mld. byl
upraven na 200 mld., dnes už se k odsouhlasení předkládá 300 mld. Kč. Kolik to opravdu bude, zatím nikdo neví.
Ve městě všechny akce běží bez omezení. Opravují se chodníky, na řadu přijdou komunikace, modernizuje se část
chodeb a kuchyně v MŠ, jsme před zahájením rekonstrukce fotbalového stadionu a vydlážděním hlavních chodníků
na staroměstském hřbitově. Finalizuje
příprava rozsáhlého projektu obnovy
a doplnění zeleně ve městě. Tady bych
chtěl poděkovat za spolupráci Ing. Josefu Hrdinovi a především Ing. Rudolfu
Marešovi, Ph.D.
Ing. Josef Vondrášek
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Dětem začala chybět škola a přejí si návrat k běžnému životu
Při domácí výuce zpracovávali žáci a žákyně třídy 5. A z rožmitálské základní
školy své reportáže a vyprávění z domácí karantény aneb „Krize očima dětí“ a
jejich příspěvky přinesly některé zajímavé postřehy. S ohledem na rozsah textů
jsme z nich vybrali jen střípky.
Třeba Matěj zhodnotil domácí výuku
a vyjádřil přání, které máme všichni:
„Každý den jsem doma. Mimochodem, je
to horší než ve škole, mamka je přísná.
Občas se chodíme na chvíli ven projít a
o víkendu na delší procházku do lesa.
Koronavirus je hrozný a strašný virus,
je velmi nebezpečný. Kéž by to tu nikdy
nebylo. Přeji si, aby všichni lidi na světě
byli zdraví.“
I Lukáše mrzí, že nemůže být ve škole:
„Máme naši paní učitelku poslední rok a
ani si ji neužijeme. Rád bych se do školy
už brzy vrátil.“
Jozef si na začátku karantény od školy oddechl. „Dlouho jsem spával, užíval
si volnosti. Bral jsem to jako prázdniny,
ale postupem času jsem začal cítit, že
je to vážně stav nouze. Nikdy jsem neočekával, že se mi začne stýskat po škole!“ napsal ve své práci. „Doma nám už
všem ´šibe´, ale pořád se máme všichni
rádi,“ dodal.
Být jen doma, je pro děti těžké, což
potvrzuje třeba David: „Chtěl bych jít s
kamarády ven, ale rodiče mi to nedovolí,
protože je to nebezpečné. Tak jdu alespoň před dům na koloběžku. Problém
je taky v tom, že na mě rodiče vždycky
chtějí narvat roušku. Jak já to nesnáším!“ svěřil se David.
Na pozemku u domu tráví svůj volný čas i Roman. „S bráchou chodíme
ven, ale jen na náš pozemek. Kopu si

s míčem, hraju si se psem. Máma zůstala doma a táta chodí do práce. Táta
nakupuje, když jede z práce. Máma mi
pomáhá s učením. Nemůžu se vidět s
kamarády a běhat po vesnici. Chybí mi
spolužáci a paní učitelka,“ popsal současnou situaci školák Roman.
Eliška nabídla model, jak situaci alespoň trochu zvládnout. Zavedla ho její
maminka: „Začalo to jako prázdniny, ale
maminka po třech dnech přišla s tím,
že si musíme stanovit pravidelný režim,
abychom spolu dobře vycházeli, mohli pracovat a učit se, a tak to všechno
dobře zvládli. Udělali jsme si zasedání

domácí ´vlády´ a tam si odhlasovali domácí pravidla i rozvrh. Ten obsahuje čas
na učení do školy, volný čas na zábavu ale i domácí práce,“ napsala Eliška
s tím, že se jí při učení líbí různé výukové programy a pochválila televizní
pořad UčíTelka. Úkoly zvládá, i když na
ni prý „prší“ ze všech stran. Karanténa
jí přinesla i dobré věci. „Bez ní bychom
neměli Sama, nového psa. A netrávili
bychom spolu tolik času jako rodina,“
vyzdvihla Eliška.
„Ráno v osm hodin vstáváme, připravíme se jako do školy, pustíme si pohádku
a v devět začneme dělat úkoly do školy.
Koukneme na Bakaláře a na náš školní e-mail, jestli tam není něco nového.
Co nám jde, tak uděláme sami, a když
nám to nejde, tak počkáme na mamku,
až přijde z práce. Nevím jak ostatní děti,
ale já bych raději chodila do školy, než
abych byla doma,“ posteskla si Sára.
„Doma je to jiné než jindy. Je to smutné. Rodiče jsou stále v práci a chodí
domů unavení. Často chodí do práce i o
víkendech. Maminka doma stále uklízí a
desinfikuje dům. Je mi smutno po škole
a po spolužácích,“ sdílí Sářin názor spolužačka Markéta.
Recept, jak se v „koronavirové době“
třeba méně hádat se sourozencem a
eliminovat počet použitých sprostých
slov při vzájemné komunikaci, nabídla
Anička: „Vybíráme pět korun za každé
sprosté slovo,“ poradila.
Také další děti se ve svých příspěvcích
shodly, že se jim stýská po kamarádech,
po škole a po běžném režimu. Vnímají i
starosti rodičů v nejisté době a společně
si všichni přejí, aby se život už rychle
vrátil do normálních kolejí.
(red)

Děti z 5. A se zúčastnily matematické soutěže Pangea a byly úspěšné
V únoru letošního roku se třída 5. A z
rožmitálské základní školy zúčastnila
matematické soutěže Pangea, která je
určena pro všechny děti 4. až 9. ročníků základní školy a víceletých gymnázií
z celé České republiky, které rády počítají. Soutěž pracuje s reálnými příkla-

dy ze života, dává možnost ověřit si své
schopnosti se svými vrstevníky z celé
republiky a procvičit si mozkové závity.
Soutěže se zúčastnilo 10 645 řešitelů z
5. ročníku. V této obrovské konkurenci
se naši žáci neztratili. Ve školním kole
obsadili: 1. místo – Lukáš Jeníček 5. A,

2. místo – Pavel Beran 5. A, a 3. místo
– David Juřica 5. A. Lukáš Jeníček neztratil ani bod a z krajského kola postupuje přímo z 1. místa do finále. Budeme
mu držet palce a všem blahopřejeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.
Mgr. Eva Hocková
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Tentokrát bez kalendáře akcí

Místní akční skupina Podbrdsko

Vážení čtenáři, tato stránka je pravidelně věnována kalendáři kulturních a sportovních akcí. Přes pět let nacházíte
tento přehled každý měsíc vždy na stejném místě. Nařízením Vlády ČR bylo však pořádání akcí z důvodu koronavirové nákazy už v polovině března zakázáno. Ještě na
duben jsme do kalendáře dali několik akcí ve víře, že opatření nepotrvají snad až tak dlouho. Ani v květnu a zřejmě
až do poloviny června to ale nevypadá, že by se mohly nějaké akce konat. Nařízení vlády samozřejmě respektujeme.
Jde hlavně o zdraví, a to vám přeji ze všeho nejvíc. Vydržte.
Mgr. František Žán, vedoucí MKS Rožmitál p. Tř.

Nové webové stránky nabízejí pomoc
při řešení nepříznivé životní situace

Úhrada poplatku ze psů
Žádáme držitele psů, kteří ještě neuhradili poplatek ze psa,
aby tak učinili nejpozději do 31. května 2020 převodem na
účet 191909021/0300 var. symbol 706. Ohlašovací a poplatková povinnost držitele psa vyplývá z Obecně závazné
vyhlášky Města Rožmitálu p. Tř. o místním poplatku ze psů.
Zároveň žádáme o předložení dokladu o načipování psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného u rodinného domu 100,- Kč
V částech obce: Hutě pod Třemšínem, Voltuš, Zalány,
Skuhrov, Pňovice, Nesvačily, Strýčkovy
a) za jednoho psa chovaného u rodinného domu 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného u rodinného domu 80,- Kč
V Rožmitále pod Třemšínem
a) za jednoho psa chovaného v bytových domech s počtem
4 a více bytů 1.000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytových domech s počtem 4 a více bytů 1.500,- Kč
V Rožmitále pod Třemšínem
Za jednoho psa chovaného v bytových domech s počtem
4 a více bytů, jehož držitelem je osoba starší 65 let anebo
jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč;
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-

SLOVÍČKO KNĚZE
Milí čtenáři, v minulém čísle Třemšínských listů jsem psal o
modlitbě. Elias Vella, papežův kazatel, nám řekl něco o konkrétním způsobu, jak se modlit, nezabřednout do deprese a
naopak budovat svoji osobnost: „Stačí se podívat Ježíšovi do
očí a problém mu svěřit. To je velmi důležitý krok v modlitbě.
Toto je stupeň, kdy se stáváme Ježíšem. Stáváme se jím ve své
mysli i ve svém srdci. Apoštol Pavel říká: Prosím vás, napodobujte mě, protože kdo napodobuje mě, napodobuje Ježíše!
(1 Kor 4,16). Myslete jako Ježíš! Milujte Ježíšovým srdcem! A
uvidíte, jak se vaše postoje začnou měnit. Začnete se chovat
podle ovoce Ducha ve vás. A jak víte, ovocem Ducha Svatého
je radost, trpělivost, dobrota, sebeovládání...“ Ano, to není sebeklam, ani únik! Naopak, člověk se touto Boží retrospektivou
zkvalitňuje a roste. K Ježíšovi přicházelo mnoho nemocných
a zoufalých, o tom se píše v Bibli, a tito lidé byli ohromeni
Božím zásahem. Modlitba není nic jiného, než dialog s živým
Bohem. Bůh odpovídá úplně jinak, než bychom chtěli - tak
jako nádherná přírodní scenerie, jako krásná hudba, jako
láska beze slov. A jistota se dostaví. Přeji vám zdraví mysli
i těla.
Pater Petr

Místní akční skupina Podbrdsko vytvořila
webové stránky, na kterých uživatel, člověk
v nouzi, ale například i obec, rychle a spolehlivě vyhledá informace vedoucí k pomoci
a řešení životní nelehké situace, která může
potkat každého z nás. Seznamte se s webovými stránkami www.SOSPodbrdsko.cz. Web,
na kterém vyhledáte pomoc. Místní akční skupina bude data
aktualizovat a budou přidány další kontakty a odkazy nejen
poskytovatelů sociálních služeb. Neváhejte, a pokud potřebujete, řekněte si o pomoc.
MAS Podbrdsko

Město nabízí byt k prodeji
Město Rožmitál pod Třemšínem nabízí k prodeji
byt č. 5 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu čp. 662
v Rožmitále pod Třemšínem. Byt 2+1 o celkové podlahové
ploše s příslušenstvím 40,78 m2 + lodžie 6,67 m2 je
kompletně zrekonstruovaný. Měsíční náklady do fondu
oprav činí 525,- Kč (společenství vlastníků bytových
jednotek) + zálohy na služby.
Byt bude prodán obálkovou metodou.
Minimální cena je 990 000,- Kč.
Nabídky je možné podávat v zapečetěné obálce, označené
„Prodej bytu č. 5 v čp. 662 v Rožmitále
pod Třemšínem“ do 26. 5. 2020 do 15 hodin
na podatelnu MěÚ Rožmitál pod Třemšínem.
Bližší informace na webu města www.rozmitalptr.cz,
v sekci úřední deska nebo bytové hospodářství tel. 318 665 217 (po dohodě možnost prohlídky).
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Kde to je?

Podívejte se na staré fotografie Rožmitálu. V době uzavření připravuje Podbrdské muzeum na
svém facebooku každý druhý den hádanku – jednu starou fotografii ze svého archivu, která
zachycuje rožmitálská zákoutí tak, jak je už dnes nenajdeme. Pro porovnání zveřejňuje muzeum druhý den i současnou fotografii daného místa. Fanouškům se podle ohlasů hádanky líbí.
Aby ani ti, kteří nejsou „online“, nepřišli zkrátka, přinášíme několik srovnávacích fotografií i v
Třemšínských listech. Podívejte se s námi, jak se známá místa proměnila v průběhu času!

Stavení na rohu Třebízského nábřeží a ulice Čelakovské-Rajské se za jedno
století trochu změnilo, most je také nový, strouha mezi Sadoňským rybníkem
a Vlčavou poněkud zarostla. Rybník Jez je za stavením.

Tato fotografie mátla návštěvníky našeho facebooku tím, že na ní jsou koleje.
Jedná se ale o koleje postavené pouze pro dopravu materiálu na stavbu koryta
řeky Vlčavy, která obtéká parčík v Palackého ulici.

Fotografie ze 30. let 20. století zachycuje dělníky při práci na nové březnické
silnici. V pozadí jsou vidět vilky při cestě k nádraží. Na druhém snímku můžete vidět jejich současnou podobu.

Touto fotografií jsme návštěvníky našeho facebookového profilu trochu potrápili – nikdo z nich si nevzpomněl, kde se nacházela Březnická restaurace.
Bylo to v Palackého ulici, jen kousek od dnešního Podbrdského muzea, tam,
kde jsou nyní Chovatelské potřeby.

V březnu roku 1930 válcoval parní válec podklad nové silnice v Palackého
ulici. Křižovatka s ulicí ČelakovskéRajské tvořila tehdy se stromy malebný plácek, na němž stávala také
socha sv. Jana Nepomuckého, která
je dnes umístěná v expozici Podbrdského muzea.
Všechny zveřejněné fotografie najdete na stránkách Podbrdského muzea
www.podbrdskemuzeum.cz/historie/kde-to-je/ a na facebook.com/
PodbrdskeMuzeum/. Věděli byste
další informace k fotografiím? Máte
doma také nějaké staré fotografie z
Rožmitálu a okolí? Znáte k nim nějaký zajímavý příběh? Budeme moc
rádi, když nám je přinesete do Podbrdského muzea. Naskenujeme si je
a nepoškozené zase vrátíme. Děkujeme!
Podbrdské muzeum
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Zprávy z Podbrdského muzea
Aktuální situace kolem vyhlášení nouzového stavu se dotkla i
Podbrdského muzea. Velmi nás mrzí, že jsme nemohli v dubnu
letošního roku připravit výstavu prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ J. J. Ryby Zrcadlení. Dokonce jsme přišli i o květnovou
výstavu výtvarnic Petry Peštové a Lucie Haškové. Snažíme se
nyní společně hledat možnosti, jak obě výstavy uskutečnit v
náhradních termínech.
Nekonal se poprvé po řadě let Velikonoční jarmark, zahajovací koncert festivalu Jakuba Jana Ryby, zrušena byla květnová procházka. Největší zklamání pro nás znamenalo zrušení červnové Slavnosti královny Johanky. Tato v pořadí už 18.
městská slavnost, kdy do Rožmitálu přijíždí kolem dvou tisíc
návštěvníků, se letos uskutečnit nemůže. Potěšilo nás ale,
že všichni domluvení účinkující potvrdili, že s jejich účastí
můžeme počítat v příštím roce. Osmnáctou Slavnost královny
Johanky tedy spolu zažijeme až za rok, v sobotu 19. června
2021. Děkujeme za pochopení.
Podle vydaných vládních opatření to vypadá, že se na návštěvníky můžeme těšit od 25. května. Do té doby věnujeme
pozornost odborným činnostem, upravujeme volně přístupnou expozici ve Stodole a snažíme se co nejlépe připravit letní
interaktivní výstavu Retrosbírky. Řada z vás přispěla do této
výstavy zápůjčkami a dary, za což velice děkujeme! Těší nás,
že vás baví naše hra „Kde to je“ na facebooku Podbrdského
muzea, kde můžete hádat místa v Rožmitále na starých fotografiích.
Vaše Podbrdské muzeum

Slavná výročí
Rodák z Hvožďan Bohuslav Fischer
Dne 21. května uplyne 40 let od smrti pozoruhodného hvožďanského rodáka, pedagoga, sbormistra, spisovatele a folkloristy, pana Bohuslava Fischera. Ten svou rodnou obec opustil
již v 10 letech a v péči křižovníků se vzdělával v Praze, později
v učitelském ústavu ve Sv. Janu pod Skalou. Kromě učitelského vzdělání si osvojil i hru na housle, violu, lesní roh a
varhany. V Polné u Jihlavy založil dětský pěvecký sbor o 150
členech, působil v ochotnickém divadle a po příchodu do Prahy se stal inspektorem Zemské školní rady a ředitelem kůru
u sv. Vojtěcha v Dejvicích.
Již od raného mládí se zajímal o lidová vyprávění a vše si
pečlivě zapisoval. Na základě jeho sbírek pak vyšly dvě knihy
plné příběhů z podbrdského kraje a Prácheňska. Známější
z nich je asi Třemšínský poklad a jiné pověsti z kraje pod
Třemšínem. Tato kniha má rovněž dokumentární hodnotu,
protože ke každé pověsti zmiňuje i jméno a bydliště vypravěče.
Posmrtně byla vydána kniha O Mokráskovi a jiných vodnících
(2004). Historky o vodnickém klukovi se odehrávají v oblasti
bývalého prácheňského kraje, za použití reálných místních
názvů obcí či rybníků. Snad se dílo Bohuslava Fischera stane
inspirací pro čtenáře na dobu karantény či po ní.
Interaktivní výstava sběratelských předmětů
Podbrdské muzeum 20. 6. – 20. 9. 2020

Sbírat se dá kde co. Prohlédněte si pestré soukromé sbírky předmětů z 2. poloviny 20. století! Vstupte do
prostředí, ve kterém sbírky vznikaly, a zavzpomínejte na
své dětství! Určitě i Vy najdete v našem obýváku, kuchyni
či dětském pokoji něco co „jste měli doma“!
Výstavu připravilo Podbrdské muzeum ve spolupráci
s Inspirace Zlín z. s. a s pomocí zápůjček a darů mnoha
místních občanů. Děkujeme!

Ervína Brokešová Benešová
a konec druhé světové války

Blíží se významné datum - 8. květen.
Den, kdy si připomínáme kapitulaci Německa nejen z okupovaného
Československa; den, kdy nastal v
Evropě konec druhé světové války.
V souvislosti s tímto datem bychom
rádi vzpomněli na hudební virtuosku
Ervínu Brokešovou Benešovou, která nejen že zde v Rožmitále se svým
mužem Karlem Josefem Benešem
pobývala v jejich vilce, ale také byla
aktivně zapojena do zdejší poměrně
rozsáhlé odbojové činnosti.
Ervína Brokešová se narodila v Praze, dětství prožila v Netvořicích u Benešova a již od osmi let navštěvovala hudební
školu na Královských Vinohradech. Brzy ve hře na housle vynikala. Zazářila již ve svých sedmnácti letech na sérii koncertů, od kterých se de facto odvíjí její úspěšná hudební kariéra.
V roce 1925 uzavřela sňatek se spisovatelem Karlem Josefem
Benešem. Později se rovněž věnovala výuce hry na housle. Její
uměleckou činnost, jako řadu dalších, však zakalila válka.
Manželé Benešovi se po okupaci Československa zapojili do
odbojové činnosti Petičního výboru Věrni zůstaneme (PVVZ).
Od 15. prosince 1941, kdy gestapo zatýká K. J. Beneše, jeho
žena Ervína začíná svůj boj. Strpí prohlídku bytu gestapem,
absolvuje řadu výslechů a snaží se navštěvovat na Pankráci
svého vězněného manžela. Řada jejich spojenců a přátel byla
zatčena, mnozí z nich záhy odsouzeni a popraveni. To je jeden
z impulzů pro Ervínu, stáhnout se do poklidu podbrdského
kraje, a tak odjíždí do Rožmitálu. Ale klid je jen zdánlivý, protože brdské lesy se stávají útočištěm řadě utečenců - ruským
zajatcům a poté i odbojářům zdejšího kraje, kteří se musejí
skrývat před gestapem, protože partyzánům pomohli v boji
o přežití. S krycím jménem Foška udržuje Ervína odbojové
spojení mezi Prahou a Rožmitálem a je stále gestapem nucena vracet se do Petschkova paláce, hlavní úřadovny německé
tajné státní policie. Ervína s citem umělkyně, tančící na velmi
tenkém ledě, dostojí svého přesvědčení a s odbojovým nasazením sobě vlastním se dočká konce války. Její manžel Karel
Josef Beneš se z nacistického vězení sťastně
vrací v květnu
ˇ
1945 a o tři roky později (když jsou někteří účastníci protinacistického odboje opět uvězněni) se manželé Benešovi stahují
do Rožmitálu. K. J. Beneš umírá v březnu roku 1969 a jeho
žena Ervína žije v Rožmitále až do své smrti. Zemřela 19. října
1987 a je pohřbena na zdejším městském hřbitově.
Právě v této době, plné dezorientace, je dobré si připomínat
osobnosti velikosti Ervíny Brokešové Benešové. Ačkoliv rozsah její hudební práce nedosahuje rozměrů větších tvůrců,
jistě stojí za povšimnutí její nasazení, solidarita a pomoc, se
kterou přistupuje ke svému životnímu osudu a v neposlední
řadě jistě i naděje, kterou si nutně musela uchovávat i v tak
složité době.
(pm)
Od 25. května bude opět pro veřejnost otevřeno
Podbrdské muzeum. Od tohoto týdne budete moci
navštívit stálou expozici včetně nově upravené
expozice ve Stodole. V galerii muzea bude probíhat
příprava výstavy Retrosbírky, kterou otevřeme v červnu.
Otevírací doba: úterý – neděle 9 – 12 a 13 – 17 hodin.
Těšíme se na vás!

8

Třemšínské listy - květen 2020

Vzpomínky
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout. Dne 8. května 2020 uplyne sedm smutných let, kdy nás navždy
opustil pan Vladimír Badalec z Rožmitálu pod Třemšínem. Stále vzpomíná a
za vzpomínku děkuje vnučka Veronika
s rodinou.
rrrr
Kytičku na hrob pokládáme, s láskou na
vás vzpomínáme. Dne 25. dubna 2020
uplynulo 14 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Růžena Linhartová
a 3. května 2020 uplyne 18 let od chvíle,
kdy nás opustil pan Ladislav Linhart,
oba ze Starého Rožmitálu. Za tichou
vzpomínku děkují syn Ladislav a dcera
Jana s rodinou.
rrrr
Nikdo nám neřekne, nikdo
nám nepoví, čím byla maminka každému z nás. Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní
nám její hlas. Dne 27. května 2020 uplyne první smutné výročí od
chvíle, kdy nás náhle opustila bez slůvka rozloučení paní Květa Dražanová z
Roželova. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte na chvilku s námi. Děkuje
manžel a děti s rodinami.
rrrr
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo
Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 5. května
by se dožil devadesáti let pan Miloslav
Šedivý ze Strýčkov. Stále vzpomínají
synové Miloslav a Pavel s rodinami.

Poděkování

Dne 13. května to bude rok,
co jsme se rozloučili, některé
dny zvládáme lépe, jiné obtížněji, není ale chvíle, kdy
bychom na Tebe nemysleli.
Tvůj úsměv a síla zůstaly
v každém z nás, snad někdy sejdeme
se zas. Vzpomeňte s námi na Věrku
Blažkovou. Milující manžel Josef, synové Roman a Milan s rodinami.

Dětské oddělení Oblastní nemocnice
Příbram a. s. moc děkuje Mgr. Haně
Křepelkové, paní Zemanové, paní Kmůchové, paní Motejzíkové a paní Balkové
z Hvožďan za ušití roušek pro děti na
lůžkovém oddělení. Zároveň moc děkuje
panu Jiřímu Blažkovi za odvoz roušek
do nemocnice.
ON Příbram

rrrr
Dne 24. května, což je den
třináctého výročí náhlého odchodu pana Josefa
Jančara z Vranovického
dvora, zapálíme bílou svíci
za něho i za jeho milovanou
manželku Vlastu. S láskou vzpomínají
František s Janou, Jaroslav s Maruškou, Iva s rodinou, Anuška s rodinou,
rodina Vavrochova a spousta přátel.
rrrr
Hvězdy Ti nesvítí, slunce
nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný
je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala
jen. Dne 15. května uplynou dva roky, kdy nás navždy opustil
pan František Balek z Hvožďan. S láskou vzpomínají manželka Alžběta, dcery
Eva, Hana a Věra s rodinami, vnoučata Karel, Jana, Milan s rodinami a Eva,
Fanda a Jakub, pravnuci Honzík, Vašík, Pavlík, Kája, Tomášek, Matyášek a
ostatní příbuzní.

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.
(red)
Telefonní čísla na podatelnu
Městského úřadu Rožmitál p. Tř.

318 665 001, 311 241 011,
702 268 221

Samice dorazila, rožmitálská čapí rodinka je pohromadě
Jak si jistě mnozí občané města všimli, na komíně máme už oba čápy. Paní
čápová přiletěla 2. dubna v odpoledních
hodinách, a to přesně v 15:45 hodin. To
bylo radosti ze setkání. Samec čekal na
přílet partnerky 18 dní, a tak veselým
klapáním zobáky a zakláněním hlavy oba dávali najevo radost ze setkání.
Chudinka si ani mnoho neodpočinula a
domácí pán započal s rodinnými povinnostmi a vlastně hlavním důvodem, proč
čápi váží tak dlouhou cestu z Afriky až k
nám. První hlášení o příletu samice mi
volali zaměstnanci čerpací stanice Medos (stará benzinka u komína) manželé
Holubcovi, moji věrní spolupracovníci.
Poloha této benzinky předurčuje toto
pracoviště k nejlepšímu místu pro pozorování všeho, co se na komíně děje.
Přílety samce i samice jsou nám již
známy (15. 3. a 2. 4.), a tak si můžeme
popsat další předpokládaný vývoj. Samice snáší zhruba v druhé polovině měsíce
dubna dvě až pět vajíček, u nás zatím
nejvýše čtyři. Když dáme našim čápům
zhruba 10 dní na první snůšku (vše se

nemusí hned povést), je počátek druhé
poloviny dubna reálný ke snůšce vajec.
Na vejcích sedí střídavě samec i samice,
a to 30 až 33 dní. S nadsázkou odhadu
bychom mohli očekávat vylíhnutí čápat
kolem 20. - 25. května. Po zhruba čtrnácti dnech se začínají „mladí“ stavět
na nohy a kolem 25. dne již na hnízdě
stojí. Po dvou měsících se začínají učit
létat. Držme jim palce, ať v tomto čase
nemrzne a je teplé počasí. Čápata se to-

tiž rodí pokryta jen prachovým peřím. V
loňském roce na nás čápata „vykoukla“
30. května. Kalkulace pro letošní rok
odpovídá i loňskému roku – začneme
následujícím dnem příletu samice: 3. 4.
+ 10 dní = 13. 4. + 33 dní = 16. 5. + 14
dní = 30. 5.
Sportovcům přejeme zdraví a úspěchy, čápům popřejme zdraví, hodně potravy a klidný čas k vyvedení a výchově
mláďat.
Miloslav Maroušek
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Výzva 2020: Jak trávíte svůj čas v době „koronavirové“?
Na webových stránkách města Rožmitál pod Třemšínem jsme
zveřejnili ke konci března výzvu, aby nám čtenáři posílali své
snímky, jak tráví čas v době, kdy v České republice platí mimořádná opatření ve snaze zabránit dalšímu šíření koronaviru. Jak se s dětmi učí, jak si hrají, věnují se svým koníčkům,
šijí roušky a podobně. Nyní nabízíme výběr fotek od těch, kteří na naši výzvu zareagovali. Děkujeme a prosíme i ostatní
čtenáře, aby se zapojili. Fotky s popisky posílejte e-mailem s
předmětem Výzva 2020 na adresu tremsin.listy@rozmitalptr.
cz. Tak foťte, posílejte a hlavně zůstaňte zdraví.
(fž)

Rožmitálský modelář František Sobotka, vysoce oceněný
na mnoha modelářských výstavách, má i v době, kdy je
kvůli koronaviru omezen volný pohyb, o zábavu postaráno. „Takhle se bavíme my, důchodci teď, když nemůžeme
pořádně ven. Je čas na resty. Dokončena byla pirátská
loď Le Chebec a započata je stavba dlouho z nedostatku
času odkládané HMS Victory admirála Nelsona,“ napsal
ke svým fotkám František Sobotka.

„S Lubískem teď hodně vaříme a pečeme, malujeme, vyrábíme domácí modelínu, tancujeme a kreslíme na kameny, které pak roznosíme po okolí. A také Lubík ´pomáhá´
při šití roušek,“ napsala Eva Bahenská ke svým snímkům,
s nimiž se zapojila do naší výzvy.

Věšínská základní škola se s námi podělila na základě naší
výzvy o snímky svých žáků, kteří se doma pilně věnují
učení a také výtvarným činnostem.

Poštovní holub jizva je napsán hezky česky a dobře se čte
První, co čtenáře knihy rožmitálského
autora Miloslava Pešty: Poštovní holub
Jizva (vydalo nakladatelství Bylo nebylo,
Praha 2019, 140 stran) po pár řádcích
napadne, je, že Míla má holuby rád. V
této době chov holubů již tak častý není.
Dříve s námi holubi žili mnohem častěji. Bývalo zvykem mít na dvoře z prkýnek holubník. Holubí hejno přelétalo
ze střechy domu na střechu stodoly za
hlasitého plácání křídel. Holoubata bývala zpestřením jídelníčku, když maso v
obchodech nebylo. Několik nadívaných
holoubat stačilo k obědu.
Poštovní holubi jsou obdivuhodní – jsou nadáni opravdu neobyčejnou

schopností orientace. Dovedou přilétnout domů ze vzdálenosti stovek kilometrů! Zatím nikdo nevyzkoumal, jak je
to možné. Někteří jiní ptáci táhnou na
zimu na jih a pak zas k nám, ale mají
to každoročně sem a tam stejnou cestu,
to se dá pochopit. Pošťáci jsou ještě o
stupínek schopnější! Dříve nosili zprávy, dnes je jejich chov koníčkem.
Čtenář se záhy dozví, jak poštovní holub Jizva ke svému jménu přišel a pozná pravidla, jimiž se mladý holub musí
řídit. Prochází s ním jeho dospíváním. A
jak stránky plynou, je jasné, že hrdina
příběhu to nemá v životě zrovna lehké.
Páníček mu však fandí ze všech sil.

Chov poštovních holubů není nic snadného, nic pro každého. Celý děj je podán
v první osobě hlavního hrdiny, poštovního holuba Jizvy. Člověk by neřekl,
co všechno takový holub prožije. Třeba i lásku jako trám, zrovna tak, jako
my, lidé. Není cílem vše tady vyprávět,
to se musí přečíst! Knížka je napsána
hezky česky a dobře se čte. Je vidět, že
již zdaleka není autorovou prvotinou. A
již nyní se čtenář může těšit na nový titul. Ilustrace malířky Marie Molové mají
duši a text výborně doplňují.
Kniha měla křest na swingovém večeru v Podbrdském muzeu v Rožmitále 7.
března 2020.
Jiří Beran
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Akce pro děti v dětském oddělení knihovny
Platí pouze v případě, že bude knihovna otevřena
q Putování plné hádanek - Pro všechny děti, které mají rády hádanky, osmisměrky, doplňovačky, kvízy. Dozvíte se
různé zajímavosti o přírodě, zvířatech a
lidech. Ti nejlepší budou oceněni.
q Hry, křížovky a hlavolamy - Přijďte
si zahrát zábavné hry, kde si procvičíte postřeh a potrápíte mozkové závity.
Zkuste vyluštit křížovky, hlavolamy,
kruhovky, řetězovky, spojovačky, doplňovačky. Pro každého luštitele, který
vše vyluští, je připravena odměna.
q Den matek – soutěž o nejoriginálnější přáníčko - Od roku 1923 slavíme
druhou květnovou neděli Den matek.
Tradice vznikla díky Alici Masarykové,
dceři prezidenta T. G. Masaryka. Den
matek vzdává poctu matkám a mateřství. Zkuste doma vyrobit mamince
q

q

q

originální přáníčko. Můžete ho vyfotit a
poslat na e-mail knihovna@rozmitalptr.cz, nebo na tel č. 724 919 004. Kdo
vytvoří nejoriginálnější přáníčko, bude
odměněn pěknou knihou.
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.
q

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

Nová služba Knihy do domu

Od 23. března do odvolání nabízíme pro
registrované čtenáře službu Knihy do
domu. Čtenáři si objednají knihy telefonicky či e-mailem, maximálně však 10
titulů. Výběr lze ponechat na knihovnici, nebo si objednat konkrétní titul. K
výběru slouží on-line katalog, který je
na webových stránkách knihovny (www.
tremsinsko.cz – knihovna – on-line katalog), kde se zobrazí dostupné tituly,
včetně knižních novinek. V případě několika požadavků na stejnou knihu je
vyřízen ten, který došel nejdříve.
Čtenář je informován, kdy bude rozvoz uskutečněn. Knihy se doručují pouze na adresy v mikroregionu Třemšín.
Balíček knih je doručen čtenáři na danou adresu. Aby nedošlo ke kontaktu s
knihovníkem, je balíček položen u dveří,
pracovník knihovny zazvoní nebo zaklepe a odstoupí od balíčku na vzdálenost
minimálně dva metry. Poté vyčká, až
čtenář otevře a knihy si převezme. Pokud čtenář neotevře a knihy nepřevezme, pracovník knihovny knihy odveze
zpět do knihovny. V případě trvajícího
zájmu je balíček doručen v dalším termínu.
Knihovna vyřizuje objednávky podle
svých možností, den ani čas nelze nijak
nárokovat. Knihovna může vyloučit z
této služby čtenáře, k nimž bude opakovaně provedeno doručení a nedojde k
převzetí knih.
Až do odvolání si můžete knihy objednat telefonicky (318 665 439, 777 750
144) nebo e-mailem (expres@rozmitalptr.cz, tereza.hudeckova@rozmitalptr.cz,
knihovna@rozmitalptr.cz).

Vracení vypůjčených dokumentů

Jakmile bude knihovna znovu otevřena, bude muset každý čtenář nejprve
všechny vypůjčené knihovní dokumenty (knihy, časopisy, hry, audioknihy…)
vrátit. Jinak si nebude moci vypůjčit
další.
Při vrácení vypůjčených dokumentů se
budeme řídit pokyny Národní knihovny
ČR. Veškeré knihovní dokumenty budou odloženy do samostatné místnosti,
kde budou ponechány 5 dnů. Poté bude
proveden postřik povrchu dezinfekčním prostředkem. Po dezinfekci budou
vráceny do regálu. Z tohoto důvodu je
potřeba, aby čtenáři vrátili vše, co mají
vypůjčeno. Prosíme zároveň čtenáře o
dodržování pokynů, trpělivost a ohleduplnost. Děláme vše pro ochranu vašeho
zdraví.

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

Knižní novinky

Novinky najdete na www.tremsinsko.cz
- knihovna - knižní novinky
Oddělení pro dospělé
M. Lukášková: Losos v kaluži
Cynická Bára není typ holky, která se
ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200
lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten
typ holky, která se ráno bojí podívat do
zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice.
Její život se otočí vzhůru nohama, když
jí umře babička a „odejde do nebe“.
B. Minier: Na okraji propasti
Thriller představuje alarmující nahlédnutí do světa digitálních technologií,
které zneužívají informace a manipulativním působením vyvolávají v člověku
chorobné, až děsivé představy.
M. Sodomková: Matematika zločinu
Reportážní román popisuje vznik rozhlasového pořadu o justičních omylech
spojených s posudky soudního znalce, a
podezřelé potíže s jeho zveřejněním.
V. Kudynová: Jenom pro velký holky
Krátké povídky, které vtipně i ironicky
popisují rodinné a milostné eskapády
zralých žen.
Oddělení pro děti
J. Kinney: Deník malého
poseroutky 14.
Další pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho doprovázené komiksovými ilustracemi.
K. Kovář: iPohádka
Veselá moderní pohádka o tom, co se
stane, když se pohádkové království připojí k internetu.
L. Chapman: Kouzelný jednorožec překvapení pod hvězdami
V Lauřině škole se povídá, že v dřevěném domku na stromě u potoka straší.
Poté, co parta zlobivých kluků vhodí do
větví stromu Oslíka, hračku jejího bratříčka, zůstává jen na ní a na Soumrakovi, aby ho sundali a také aby vyřešili
strašidelnou záhadu.
Janosch: Jak krásná je Panama
- vyprávění, jak Tygřík s Míšou
putovali do vysněné země
Příběh dvou nerozlučných přátel, kteří
se rozhodnou vydat na cestu do nádherné země vonící po banánech.
Macho: Gerda - příběh moře a odvahy
Pokračování osudů velryby Gerdy, která se tentokrát se svým bratrem Larsem
vydává na moře hledat další sloky maminčiny uspávanky.
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Skatepark ničí vandalové

Vandalové ničí rožmitálský skatepark, který byl otevřen v
dubnu loňského roku. O jejich řádění se zmiňuje starosta města Ing. Josef Vondrášek ve Slově starosty na třetí
straně Třemšínských listů a vypisuje odměnu 5000 Kč.
Tyto peníze dostane ten, kdo oznámí a usvědčí pachatele
devastace, kterou dokládají snímky Aleše Halusky. (red)

Výdej rybářských povolenek
V této době již nebudeme provádět hromadný výdej povolenek. Ten, kdo má zájem o vydání povolenky, musí podstoupit
trošku složitější proces. Postup výdeje je takový, že zájemce
o povolenku vloží do igelitového sáčku platný rybářský lístek, členskou legitimaci a papírek, kde bude napsáno jméno,
příjmení, jakou povolenku dotyčný člen požaduje, zda místní, krajskou nebo celosvazovou, napíše své číslo telefonu, vše
vloží zabalené do schránky na sádkách v Rožmitále č. p. 666
a vyčká, až bude hospodářem osloven a domluví si, kdy si pro
povolenku přijde. Bohužel, v této době nelze dělat společné
brigády, tudíž ten, kdo nemá odpracované dané hodiny, je
musí zaplatit. Prosíme, abyste měli peníze akorát dle cen na
našich stránkách. Děkujeme za pochopení.

Zahájení sezony na místním revíru
V Rožmitále na místním revíru začínáme rybolov v pátek 1.
května. Celý duben proběhlo hájení ryb z důvodu aklimatizace vysazených ryb po výlovu a přípravě na rybářské závody.
Ty se bohužel neuskutečnily z důvodu všeobecně známého.
Uvidíme, jaká situace bude po prázdninách v září. Dodržujte
při rybolovu, prosím, jak nařízení vlády platné v dané době,
tak samozřejmě platný rybářský řád. Ten mimo jiné říká, že
při lovu na plavanou nebo položenou zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně tři metry, pokud
se nedohodnou na menší, ale rybáři v dnešní době by měli
udržovat rozestupy spíše větší.
Dále bych rád připomenul, že na místním revíru platí od
loňska horní míra kapra 60 cm. To znamená, že kapr 60 cm
a větší musí být neprodleně po zdolání puštěn zpět do revíru. Podle tabulek má šedesáticentimetrový kapr čtyři kila a
více, takže na své si přijdou příznivci lovu „chyť a pusť“. Tento přestupek ponechání velkého kapra bude rybářskou stráží
nekompromisně postihován, aby nám tyto generační ryby co
nejdéle v našem revíru vydržely.
Proběhl jarní výlov Sobeňského rybníka a následné nasazení našich revírů a revírů v rámci Středočeského územního svazu, tak přejeme spoustu příjemných zážitků u vody.
Milan Pojer, předseda MO ČRS Rožmitál p. Tř.
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Mateřská škola Rožmitál p. Tř.

Zápis do mateřské školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona,
tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí
do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
• do datové schránky školy q5crand
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem tiscali.cz
(nelze jen poslat prostý email!)
• poštou
• osobní podání: do poštovní schránky zřízené od 2. 5. 2020
pouze pro tento účel u prostředního vchodu do MŠ pod stříškou (vjezd pro zásobování).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických
prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z uvedených způsobů.
Co potřebujete k zápisu:
1. Žádost o přijetí.
2. Evidenční list.
3. Čestné prohlášení k očkování.
Tyto dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových
stránkách školy www.msrozmital.cz nebo v tištěné podobě v
deskách umístěných u již zmiňované schránky určené pro
zápis. Každý dokument je nutné kopírovat pouze na jeden list
papíru – tzn. oboustranně nebo zaslat elektronicky ve formátu pdf či word.
4. Kopii rodného listu - pro doložení rodných listů platí, že
stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.
5. Kopii očkovacího průkazu - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení řádného očkování zákonný zástupce:
• prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor textu čestného prohlášení ke stažení na webových stránkách)
• doloží kopii očkovacího průkazu. Očkovací průkaz bude porovnán s očkovacím kalendářem – tedy bude porovnáno, zda
dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má
mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
V evidenčním listu dítěte je nutné uvádět e-mailovou adresu
zákonného zástupce, na kterou mu bude zasláno registrační
číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno jeho přijetí (případně
může být registrační číslo oznámeno telefonicky). Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém budou doručeny
žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
Dne 31. 5. 2020 bude rozhodnutí o přijetí uveřejněno na
webových stránkách školy. Rozhodnutí nabývá právní moci
po 15 dnech od zveřejnění přijetí tzn., že 31. 5. 2020 bude
vydáno rozhodnutí o přijetí a 15. 6. 2020 nabude rozhodnutí
právní moci. Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude předáno zákonným zástupcům při informační schůzce. Termín
této schůzky bude včas zveřejněn na webových stránkách.
Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních
rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů. Školní rok
2020/2021 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2020 (den nástupu na žádosti o přijetí).
Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly pět a více let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 povinné.
Kritéria pro přijetí dítěte, která budou použita, pokud zájem o místa překročí kapacitu školy a veškeré podrobné informace k zápisu naleznete na webových stránkách školy www.
msrozmital.cz., kde budou zveřejněny i výsledky přijímacího
řízení.
Marie Vrňatová, ředitelka MŠ
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Zpráva o činnosti mladých rožmitálských hasičů
Dovolte mi, seznámit vás s činností mladých hasičů v Rožmitále pod Třemšínem
za rok 2019. V kolektivu mladých hasičů je celkem 36 dětí, z toho šest předškolního věku, 16 dětí mladší kategorie,
osm dětí starší kategorie a šest dorostenců.

ničku nebo zazpívaly písničku a dostaly
balíček se sladkostmi. Na závěr si mohly
zahrát několik her.

Český halový pohár

Mladí hasiči měli
nabitý program
q Hned začátkem roku 5. 1. jsme vyrazili do nedaleké Březnice na zimní soutěž, kde jsme se umístili - mladší na 6. a
9. místě a starší na 5. místě.
q Dne 20. ledna se v hasičárně skládaly
zkoušky odborností a specializací. Celkem uspělo všech 12 přihlášených dětí.
q Dne 26. 1. jsme vyrazili do Plzeňského kraje do Dobřan na zimní soutěž, kde
jsme se umístili na 17., 20. a 21. místě.
q Dne 2. 2. jsme pomáhali a účastnili
se dětského karnevalu ve společenském
centru.
q Dne 23. 2. se konalo školení rozhodčích a vedoucích mládeže v Bohosticích,
kde se jako vedoucí zúčastnila Libuše
Poláková ml. a jako rozhodčí Petra Průchová.
q Tentýž den probíhalo halové mistrovství v Havířově, kterého se každoročně
zúčastňujeme. Děti s doprovodem vyrazily už v pátek a vracely se v neděli.
V celkovém pořadí ve velké konkurenci
naše děti skončily takto: mladší na 28.
místě a starší na 32. místě.
q Dne 2. 3. jsme pořádali masopust,
abychom si vydělali nějaké peníze na
činnost. I přes velmi nepříznivé počasí
a malou účast se dařilo a kromě peněz
jsme dostali i spoustu sladkostí, které
jsme si v hasičárně rozdělili, a vedoucí
nám uvařila teplý čaj.
q Ve dnech 11. - 17. 3. se konalo zimní
soustředění na horách v Horním Benecku v Krkonoších. Ubytováni jsme byli
na chatě Karolínka. Celkem nás bylo 14
dětí a sedm vedoucích. Měli jsme krásné
počasí a lyžovat se naučili už opravdu
všichni.
q Dne 30. 3. jsme vyrazili na 3. část hry
Plamen na Sobeňák, kde probíhal závod požárnické všestrannosti a štafeta
požárních dvojic. Mladší se umístili na
štafetě na 19. místě a na ZPV taktéž na
19. místě. Starší se umístili na štafetě
na 10. místě a na ZPV na 11. místě.
q Dne 6. 4. se konala brigáda, kde jsme
se sešli, abychom si udělali pořádek ve
věcech a poklidili kolem hasičárny.
q Dne 14. 4. se v Nechvalicích konal
závod požárnické všestrannosti pro ty
nejmenší. Za náš sbor vyrazilo jedno
družstvo přípravky.
q Dne 3. 5. jsme všichni donesli papír a
kartony na sběr, vše jsme naložili a vedoucí to odvezla do sběrny, abychom si
vydělali nějaké korunky na montérky.
q Dne 25. 5. jsme vyrazili do Kojetína
na Závěr hry Plamen. Čekal nás požární
q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Karolína Vlachová má za sebou řadu
úspěchů.
Foto: archiv hasičů
útok a útok CTIF. Nakonec bylo zhodnocení celého ročníku. Mladší se umístili
na celkovém 20. místě a starší na 15.
místě.
q Dne 8. 6. se konala dětská liga v České Lípě. Do severních Čech jsme vyrazili
už v pátek a domů se vraceli v neděli. U
kamarádů z Lípy je o nás vždy perfektně
postaráno.
q Dne 9. 6. ti nejmenší vyrazili na okresní setkání přípravek do Kosovy Hory.
q Na začátku prázdnin naše dorostenka Marika Šípová úspěšně absolvovala
letní školu instruktorů v Jánských Koupelích.
q Ve dnech 6. - 13. 7. se konal letní tábor pod zříceninou Svojkov.
q Dne 24. 8. jsme se společně s naší
jednotkou podíleli na ukázkách u příležitosti oslav 20 let JPO II Rožmitál pod
Třemšínem a oslav železnice.
q Dne 15. 9. se konalo Krajské setkání
přípravek v obci Libiš na okrese Mělník.
Naše nejmenší tam čekaly čtyři disciplíny, a to štafeta 3x50 metrů, štafeta
CTIF, štafeta trojic a útok se džberovou
stříkačkou. Krajského setkání se zúčastnilo celkem 28 družstev.
q Dne 5. 10. se v Rožmitále pod Třemšínem mělo konat 1. kolo hry Plamen, ale
pro nepříznivé počasí bylo zrušeno.
q Dne 12. 10. jsme opět navštívili Plzeňský kraj a vyrazili na soutěž do Blovic.
q Ve dnech 19. - 20. října se konalo
školení vedoucích mládeže v Líchovech,
kde se naše vedoucí Libuše Poláková
ml. a Jarmila Sládková účastnily jako
činovníci a hlavní školící.
q Dne 16. 11. jsme vyrazili na soutěž do
Svatého Pole.
q Dne 23. 11. proběhla 2. část hry Plamen v Příbrami.
q Dne 30. 11. se konal kurz první pomoci v Březnici, kterého se někteří z nás
účastnili. Měli jsme možnost vidět simulované úrazy a vyzkoušet si ošetření.
q Dne 7. 12. jsme se zúčastnili naší domácí soutěže o malý erb města Rožmitál
pod Třemšínem, kde přípravka obsadila
1. místo, mladší 3. a 6. místo a starší
5. místo.
q Dne 8. 12. nás navštívil Mikuláš s
andělem a s čerty. Děti přednesly básq
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q
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q
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q
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V průběhu roku se pět děvčat zapojilo do
Českého halového poháru na 60 metrů
s překážkami. V mladší kategorii to byla
Petra Vondrušková, Kateřina Janečková, Karolína Šourková a Karolína Korecká, ve starší kategorii Karolína Vlachová. První kolo se konalo 9. 3. v Ostravě,
druhé kolo se konalo 23. 3. v Jablonci
nad Nisou, třetí kolo se konalo 3. 11. v
Praze při memoriálu Marty Habadové a
4. kolo se konalo 23. 11. v Ostravě při
Beskydsko-Ostravských šedesátkách. V
celkovém hodnocení se děvčata umístila
takto: Mladší: Petra na 149. místě, Katka na 227. místě, Kája Š. na 242. místě
a Kája K. na 249. místě z přihlášených
340 závodnic. Starší: Karolína Vlachová
se v boji mezi 402 přihlášenými závodnicemi probojovala do první dvacítky, a
to na celkové 18. místo. Na posledním
kole si Kája zaběhla svůj osobní rekord
na 60 metrů a s časem 12,49 brala 10.
místo.

Úspěchy
Karolíny Vlachové
V soutěžích dorostu se loni Karolína
Vlachová jako jednotlivec účastnila několika postupových i nepostupových
soutěží. V první řadě to byla celoroční
okresní soutěž dorostu, kde Kája po
třech částech bere zlatou a postupuje
na krajské kolo do Mladé Boleslavi. V
Boleslavi se s tím Kája poprala jako lvice, bere zlatou i z kraje a postupuje do
republikové soutěže.
Republikové kolo dorostu se konalo 5. 7. ve Svitavách, kam s Kájou jela
celá delegace, aby ji podpořila. Karolína je veliký dříč, a proto nešla daleko
pro osobní rekordy v obou sportovních
disciplínách, které jsou dvojboj a běh
na 100 metrů s překážkami. Znalostní
test zvládla bez chyby a už se jen čekalo na celkové výsledky. Kája obsadila
celkové krásné 3. místo a domů si vezla
bronzové medaile i z každé samostatné
disciplíny.
Dne 22. 9. se zúčastnila poháru zakladatelů obce Zaječov, který si odvezla
domů společně se zlatou medailí.
Za své výkony byla Karolína pozvána
na setkání s hejtmankou středočeského kraje, kde obdržela poděkování od
hejtmanky. Setkání se konalo 12. prosince v Praze v budově krajského úřadu.
Dne 14. 12. dopoledne se Kája účastnila
kurzu sportovní přípravy dorostu ve výstupu na cvičnou věž. S touto disciplínou se setkala osobně poprvé a musím
říct, že i mezi děvčaty, která to trénují už nějaký rok, se nenechala vůbec
zahanbit. Za kolektiv mladých hasičů
v Rožmitále p. Tř. Libuše Poláková ml.
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Hvožďany
Praktické informace Covid - 19

• Další rouška k vyzvednutí - Vzhledem k tomu, že nošení
roušek bude pravděpodobně dlouhodobější záležitostí, nabízíme občanům vyzvednout si další roušku zdarma, a to vždy
v pondělí a ve středu od 8 do 11:30 a od 12 do 17 hodin v
podatelně OÚ. Jedná se bavlněné látkové roušky, které ušily
naše „švadlenky“ nebo o zakoupené roušky od oděvních firem. Nabízíme i malé roušky s dětským motivem. Seniorům
nebo obyvatelům „Chráněnky“ roušky rádi přivezeme. V případě dotazů volejte OÚ: 318 696 227 nebo 724 705 685.
• Nákupy pro seniory - stále je možnost zajistit pro seniory
nebo zdravotně oslabené lidi jednoduché nákupy a vyzvednutí
léků v lékárně na základě e-receptu. Objednávky se přijímají
na telefonu 724 705 685 nebo na OÚ 318 696 227 vždy od
14:00 – 18:00 popřípadě i smskou, a nákup bude doručen
následující den mezi 8. a 12. hodinou (kromě neděle).
• Úřední hodiny jsou od pondělí 20. 4. 2020 obnoveny v plném rozsahu - pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
hodin. Obnovení provozu obecního úřadu a úředních hodin je
v režimu hygienických opatření dle Nařízení Vlády ČR. Prosíme občany o dodržování předepsaných rozestupů mezi osobami, min. dva metry, do prostoru podatelny - chodby OÚ
vstupujte pouze jednotlivě, a vždy je nutné použít přiloženou
dezinfekci na ruce. Žádáme občany, aby své záležitosti vyřizovali především telefonicky nebo elektronicky (e-mailem,
datovou schránkou) a úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech. Svým zodpovědným přístupem chráníte
své zdraví i zdraví pracovníků OÚ.
• Plošná dezinfekce Anti-COVID probíhá pravidelně ve společných vstupních prostorách Chráněného bydlení a bytových
domů, ve zdravotním středisku, na autobusových zastávkách,
u popelnicových míst a „hnízd“ na sklo.
• Obecní knihovna, Klubové centrum, fotbalové hřiště, hasičské kluby, tělocvična jsou uzavřené dle Nařízení Vlády ČR
do odvolání.
• Všechny kulturní, sportovní, hasičské akce i akce k 75.
výročí osvobození jsou zrušeny dle Nařízení Vlády ČR do odvolání.
• Aktuální informace jsou na www.hvozdany.cz na hlavní
stránce nebo v aktualitách.
Společně to zvládneme!
Markéta Balková, starostka obce

Různé zprávy z Hvožďanska
• Provozní doba obecní kompostárny je od 1. 4. do 30. 9.
2020 od 8 do 19 hodin.
• Multifunkční hřiště je otevřeno každý den od 9 do 19
hodin pouze pro tyto sporty: běh, sprint, tenis, badminton, volejbal, nohejbal, vždy s nejvýše dvěma hráči na
každé straně hřiště, a to na vzdálenost dvou metrů. Výjimku tvoří členové jedné rodiny. V případě nedodržování
stanovených opatření může být „sportovci“ zakázán vstup
na hřiště. Svým zodpovědným chováním chráníte zdraví
svého okolí.
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Jubilanti v květnu
Miloslava Hvolková
Hvožďany
Antonín Pavlíček
Hvožďany
Stanislav Tůma
Hvožďany
Marie Balková
Hvožďany
František Radil
Leletice
Srdečně blahopřejeme!

PRÁCE NA ŠPEJCHARU VE HVOŽĎANECH. V polovině
dubna odborná firma očistila a opravila žulová ostění oken
tak, aby mohla být osazena nová okna na hvožďanském
špejcharu.
Foto: archiv obce

Oznámení k ukládání odpadů

Prostor sběrného místa ve dvoře ve Hvožďanech, které slouží k
ukládání plastů, velkoobjemového odpadu a
železa, byl osazen kamerovým systém a celý
prostor je monitorován. K tomuto opatření
jsme museli přistoupit
poté, co někteří občané
a chalupáři zde ukládali i stavební odpad – okna, dveře, sádrokartony, střešní tašky, pneumatiky, kbelíky s barvou, pytle se starým cementem,
apod. Tento odpad nepatří do velkoobjemového odpadu. Zároveň velkoobjemový odpad se ukládá do kontejneru, nikoliv
u kontejneru. V případě neoprávněného uložení odpadů může
být zahájeno přestupkové řízení.
Termín jarního sběru nebezpečného odpadu a elektroopadu
byl z bezpečnostních důvodů odložen na letní měsíce. O termínu budeme informovat. Neproběhne ani jarní svoz plastů a
papíru od nemovitostí. Pytle s plastovým odpadem lze odkládat na sběrné místo do kontejneru ve dvoře. Řádně složený
papír lze odložit ve dvoře – u špejcharu.

Důležité sdělení
Zákaz napouštění bazénů z obecních vodovodů
Vážení občané, vzhledem ke zvýšeným odběrům pitné vody v
souvislosti s Covid - 19, dlouhodobé absenci dešťových srážek
a blížícímu se letnímu období vás společně s firmou VaK Beroun, a. s. žádáme o šetření vodou z obecních vodovodů. Tato
voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod.,
je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
a jejímu využití k hygieně.
Proto je přísný zákaz napouštění bazénů z obecního vodovodu ve všech částech obce, které jsou napojeny na obecní
vodovod. Žádáme o dodržování daného opatření. Děkujeme za
pochopení.
Markéta Balková, starostka obce
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Poděkování za Rodičovský ples
Dne 22. 2. 2020 se konal v KD ve Hvožďanech tradiční Rodičovský ples, jehož organizátorem je Spolek rodičů a přátel dětí
při ZŠ a MŠ Hvožďany. Jak už se nám potvrdilo v předchozích
letech, rodičům ani přátelům školy není škola lhostejná, a tak
v hojném počtu přišli tento ples podpořit svojí účastí.
Začátek celého večera všem zpříjemnilo předtančení dětí z
tanečního kroužku z Blatné pod vedením pí. Strnadové. Dětské taneční páry se všem moc líbily a odměnou za jejich vystoupení jim byl bouřlivý potlesk všech přítomných. K tanci a
poslechu hrála skvělá hudební skupina Kudrnáči.
Díky sponzorům jsme opět připravili velkolepou a hodně
bohatou tombolu. Každý, kdo si koupil lístky, neodcházel
domů s prázdnou. Celkový výtěžek přispěje žákům ZŠ a MŠ
Hvožďany ke zpříjemnění výuky, k prožití nových zážitků na
výletech, exkurzích a divadelních představeních.
Velké poděkování za dary do tomboly patří rodičům žáků ZŠ
a MŠ Hvožďany a jmenovitě těmto sponzorům: Obec Hvožďany, VOD Hvožďany, Myslivecký spolek Javory ve Hvožďanech, 1. vojenský paraklub Plzeň, o. s., Peugeot Auto Černý
Příbram, Truhlářství Jan Schořovský, Josef Minařík - elektromontáže a revize, Antonín Fiala, Zemědělské družstvo Pňovice, Koruna Hvožďany, Kámen Hudčice, s. r. o., Truhlářství
Pavel Turek, Kadeřnictví Kristýna Turková, Kadeřnictví Jiřina
Hanzlíková, Kosmetika – Veronika Pěchová, Podlahářství Petr
Pěch, MAKRO, MAKO, BENT CZ, s. r. o., Rybářství Lnáře, s. r.
o., Ing. Stanislav Šefl, Autodíly Mařík, Květinářství u Růženky, Elektro S.M.S. - prodej elektroinstalačního materiálu, Pila
– Miroslav Srb, Autodíly Jiří Chvátal, Dřevovýroba Seidl, Timbeply, s. r. o. Rožmitál pod Třemšínem, Zednictví Miloš Kvapil, Zednictví Petr Kmůcha, Zednictví Jaroslav Baťka, Zdeněk
Tůma – Berner CZ, Truhlářství -Tomáš Srb Tisov, Pedikúra
a úprava nehtů – Petra Běhavá, FARMA Vacícow, Juračka
– voda, topení, plyn, Sklárna Bělčice, Elektro Jankovský, Autodíly Bláha, Zahradnictví Bouše, Štědroňský Jaroslav sdružení čerpadla – vodoinstalace, Zemědělské družstvo Bělčice,
Jídelna v Chráněnkách, Hračky – p. Lacina, HUGO – řezník
a uzenář, KOVO Věšín, Svět krmiv, Hospůdka KD Hvožďany
– Karel Bartůněk., Truhlářství Petr Kaiser, s. r. o., Kaiser,
s. r. o., Koláčníci Chlum, Herold, Ekofarma Počáply, s. r. o.,
TEDOX, Pekárna Blanka Antošová, Klenoty M+M, U Mlsouna,
Kosmetické a relaxační studio Šárka Kožíšková, WSM-Czech
Republic, s. r. o., Elko, s. r. o., VIVA, spol. s r. o. Hudčice,
Agrospol Bubovice, Miroslav Oulehle.
Na závěr mi dovolte, abych co nejsrdečněji poděkovala
všem, kteří se podíleli na přípravách, kteří se přišli pobavit
a hlavně těm, kteří nám zachovávají svoji přízeň a podporují
nás.
Jitka Schořovská, předsedkyně SRPD

DO VACÍKOVA se vrátili černí čápi, tak se těšíme na zdárné odchování nového pokolení.
Foto: František Reš

Třemšínské listy - květen 2020

Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 11. 3. 2020, které se konalo v zasedací
místnosti OÚ ve Hvožďanech od 17 hodin
02/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivana Juračková, Bc. Petr Lavička,
Milan Jaroš a ověřovatele zápisu: Petra Kmůchová, Tomáš
Krejčí, zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou
02/2020/02 Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci
obecního majetku za rok 2019, vč. inventarizační zprávy za
rok 2019.
02/2020/03 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt „Hvožďany – rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu“ a pověřuje
starostku obce k uzavření smlouvy o dílo s dodavatelskou
firmou STAFIS – KT Pačejov.
02/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce
2020“ pro Český svaz včelařů ZO Hvožďany, z. s. ve výši
15 000 Kč.
02/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací
obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury,
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro
NK Třemšín ve výši 19 000 Kč.
02/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací
obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury,
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro
TJ Sokol Hvožďany ve výši 42 000 Kč.
02/2020/07 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro SH ČMS
– 10. Okrsek Hvožďany, z.s. ve výši 30 000 Kč.
02/2020/08 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací
obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury,
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro
SK Vacíkov ve výši 19 000 Kč.
02/2020/09 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací
obcí Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury,
požární ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro
Spolek Beneše z Blíživy ve výši 25 000 Kč.
02/2020/10 Zastupitelstvo schvaluje dodatek k č. 2 ke
Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi obcí
Hvožďany a Karlem Bartůňkem v bodě III. cena za nájem a
za poskytované služby, ostatní ustanovení beze změny. Platnost dodatku do 30. 4. 2020.
02/2020/11 Zastupitelstvo obce schvaluje nájem bytu v
domě s chráněnými byty v čp. 166 ve Hvožďanech pro pana
M. M. s manželkou na byt č. 309, na dobu určitou od 1. 4.
2020 do 31. 12. 2020.
02/2020/12 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 460/8, v k. ú. Vacíkov, max. do 250
m2.
Markéta Balková, starostka obce
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění a v souladu s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - GDPR. Usnesení v úplném znění je k dispozici na Obecním úřadu Hvožďany.
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Vlajka pro hrdiny – vzdejme
hold hrdinům dnešních dní

Letošní velikonoční výzdoba

I my jsme se připojili k iniciativně „Vlajka pro hrdiny“, abychom vzdali hold hrdinům dnešních dnů. Mezi „lidi z první
linie“ nyní patří zdravotničtí záchranáři, lékaři, zdravotní
sestry, hasiči, policisté, vojáci, ale i vědci, prodavačky, řidiči,
pošťáci, úředníci, medici, švadlenky, vývojáři a tisíce dobrovolníků, kteří se s vypětím všech sil snaží zabezpečit druhé a
hlavně ty nejslabší, tedy seniory, jejich potřeby a zdraví. Proto
je od 7. dubna 2020 umístěna státní vlajka na budově OÚ
Hvožďany až do odvolání nouzového stavu.

ZŠ a MŠ Hvožďany

Informace ze školy na květen
q Sledujte, prosím, stránky školy, kde jsou průběžně aktuální informace k provozu obou škol
q Zápis do školky proběhne pouze administrativně v termínu od 2. do 16. 5. 2020 – více na stránkách školy
q Příměstské tábory: plánujeme ve třech termínech od 20.
7. do 7. 8., přihlášky jsou k dispozici na stránkách školy.
q Mateřská škola bude o hlavních prázdninách v provozu
od 27. 7. do 7. 8. 2020.
q Ředitelka školy je k dispozici denně v budově Základní
školy nebo na telefonu od 8.00 do 14.00 hodin.
q

q

Mladá lípa na hvožďanské
návsi rozkvetla velikonočními vajíčky.

Velice milou velikonoční
výzdobu před hvožďanskou chráněnkou si vytvořily obyvatelky domu.

q

q

q

Informace o rekonstrukci silnice II/191 jsou zveřejněny na
poslední straně Třemšínských listů. Související aktuality
budou uveřejněny na webu obce Hvožďany www.hvozdany.cz.
Markéta Balková, starostka obce

S nouzovým stavem jsme si v naší škole poradili
Stejně tak jako všechny školy v České
republice byla i naše základní škola od
11. 3. 2020 uzavřena, mateřská škola
fungovala ještě do 23. 3. 2020 a poté
byla uzavřena také.
Největším oříškem bylo zajistit vzdělávání na základní škole. V začátcích jsme
dávali domácí práci na stránky školy.
Všechny úkoly šly přes oficiální školní email, takže jsem některým dětem tiskla
materiály a ony si je před školou vyzvedávaly. Brzy jsem dospěla k názoru, že
dlouhodobě takto fungovat nemůžeme
– děti musely tisknout, skenovat, fotit,
komunikace jen přes e-maily a telefony,
domácí práce byla většinou zadávána
na celý týden.
Okolo dvacátého března jsem oslovila našeho správce počítačové sítě s
prosbou o radu v oblasti on-line systémů. Mým požadavkem byl jednoduchý
funkční systém umožňující on-line výuku. Doporučil nám program Teams v
rámci Office 365. Vysvětlil nám systém
fungování a bylo jasno! Se správcem
ICT nám začala řada krušných dní, které byly opravdu mazec - seznámit se s
prací v systému, proškolit učitele, podat
všem žákům (potažmo rodičům) informace o přihlášení, přístupech a práci
v systému a samozřejmě zajistit plně
žákům přístup na internet a potřebnou
techniku. Proto jsme obeslali rodiče,
aby dali vědět, jestli potřebují naši pomoc. V této fázi již nastoupili v plném
nasazení třídní učitelé, kteří pomáhali
situaci mapovat. Podařilo se nám zajis-

tit v rámci spolupráce s O2 Chytrá škola
dvěma rodinám Wifi – po dobu nouzového stavu zdarma, a dále jsme žákům zapůjčili 14 notebooků a 4 tablety. Někteří
rodiče dávají vědět, že si v blízké době
potřebné technické vybavení zakoupí. V
prvních dnech zavádění nového systému jsme byli se správcem ICT kdykoliv
na telefonu, abychom pomohli řešit jak
technické, tak organizační záležitosti. A
začal šrumec učitelům, žákům a velmi
často také rodičům.
Nejnáročnější bylo zapojit všechny do
systému a sladit přístup pedagogů a
žáků, stanovit jasná pravidla pro vzdělávání „na dálku“. Naším cílem je pravidelná, každodenní, jasná a smysluplná
výuka a komunikace s žáky. Stanovili
jsme čas, kdy je většina učitelů on-line
a žáci by měli tohoto času využívat - od
8.00 do 11.00 a od 16.00 do 18.00. Snažíme se, aby žáci každý den mezi osmou
a devátou otevřeli Teams, prošli zadané
úkoly, materiály, prezentace, zkontrolovali termíny odevzdání a komunikovali
s učiteli přes chat, volání nebo videohovory.
V současné době je situace následovná - všichni učitelé a žáci jsou zapojeni
v systému Teams. Veškerá komunikace,
materiály, zadávání práce, vracení práce a materiálů zpět probíhá přes tento
systém. Stále častější je využívání videohovorů a videokonferencí. Pracujeme
pravidelně každý den, také práce je tím
pádem zadávána po menších částech,
čímž dětem odpadá složitější rozpláno-

vání práce, které bylo nutné zpočátku
při zadávání práce na týden.
Mám mnoho zpětných vazeb od žáků,
rodičů a učitelů, že se práce začíná
velmi dobře dařit - učitelé ukládají vše
správným způsobem a zejména u hlavních předmětů každodenně (případně
ob den), připojují více kvízů, testíků,
apod... Čím dál, tím více žáků v systému
již bezpečně pracuje, odesílá vše přes
Teams a komunikuje přes systém. Nejvíce jsou žáci nadšeni z videohovorů a
videokonferencí, které se stávají běžnou
součástí. Ušli jsme veliký kus cesty a
myslím, že dobrým směrem. Samozřejmě není vše stoprocentní, ale všechny
zúčastněné strany na sobě stále pracují
a komunikaci vylepšují. Všem patří veliký dík!!!
A co naši ostatní zaměstnanci? Paní
učitelky ve školce a paní vychovatelka
třídí, uklízejí a zkrášlují prostředí, paní
vedoucí ŠJ a uklízečky se pustily do generálního úklidu, někteří pedagogičtí
pracovníci pomáhají při práci na zahradě – stříhání stromků, ostružin, pletí,
setí. Prostě se nikdo nenudíme!
Snad tento velmi nelehký čas umožní
nám všem přemýšlet o banálních každodenních věcech, které máme za samozřejmost a nyní jsme o ně přišli. Přála
bych si, abychom si všichni uvědomili,
jak společnými silami situaci zvládáme,
a jistě nás všechny posouvá o notný kus
dál.
S přáním pevného zdraví a brzkého
setkání Mgr. Ivana Juračková, ředitelka
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Věšín
Jubilea v květnu 2020
60
65
81
82
84

let
let
let
let
let

František Vondra
Buková
Bořivoj Maule		
Buková
Zdeněk Kyselka
Věšín
Jaroslava Moravcová Věšín
Jitka Vacková		
Věšín
Srdečně blahopřejeme!

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 30. května od 8 do 12 hodin proběhne v naší obci
sběr nebezpečného odpadu. Občané mohou odevzdat staré
barvy, televizory, ledničky, automobilové baterie a oleje, pneumatiky osobních automobilů, zářivky a jiný nebezpečný odpad v prostorách obecního dvora. Mobilní svoz z Bukové bude
v 9 hodin z návsi.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

Vítání občánků ve Věšíně

V naší obci proběhlo ve čtvrtek 5. března 2020 jarní vítání
občánků. Za přítomnosti rodičů, prarodičů, přátel, zástupců
obce a paní učitelky Jany Polákové bylo přivítáno celkem šest
dětí. Tři chlapci a tři děvčata: Natálie Nežerková, Anna Sýkorová, Anna Pařízková, Ondřej Šmolík, Samuel Čípel a Dominik Loučka.
Slavnostní projev pronesl pan starosta Ing. Pavel Hutr. Poblahopřál rodičům a popřál jim a jejich dětem hodně radosti,
stěstí,
zdraví a spokojený život v rodině. Slavnostní atmosféru
ˇ
obohatilo vystoupení dětí z místní školy. Všichni noví občánci
si domů odnesli drobné dárky, finanční dar, pamětní list a
maminky dostaly květinu pro radost. Na památku se rodiče s
dětmi vyfotografovali u kolébky a zapsali se do pamětní knihy
Obce Věšín.
Václav Meloun, předseda kulturního výboru

Oprava věže kaple ve Věšíně
Při opravě nakloněného křížku na věži kaple svatého Františka
Serafinského na návsi
ve Věšíně se zjistilo, že
krovy věže jsou napadeny hnilobou a bude
muset být opraven
krov věže kaple.
Z důvodu, že kříž nebylo k čemu ukotvit,
nebyl znovu osazen a
střecha tak byla zatím
pouze provizorně zakryta proti zatékání.
Kříž bude osazen při
celkové rekonstrukci
krovu věže.

Poděkování švadlenkám za roušky
Obecní úřad Věšín děkuje všem švadlenkám za ušité
ochranné roušky pro potřeby našich občanů.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

Ukládání odpadu ze zahrad
a kontejnery na olej z kuchyně
Vážení
spoluobčané,
Místa kontejnerů:
jaro je tu a s ním začíná sezóna sečení trávy.
Věšín - U Paňáčkovny
Obec Věšín osadila staVěšín - U hřiště
noviště kontejnerů pro
Věšín - U pilské bytovky
ukládání odpadu ze zaVěšín - V jamách
hrad.
Buková - U mostu na Nepomuk
Žádáme vás, abyste
do kontejnerů ukládali pouze trávu, odpad ze zahrádek, listí
nebo drobné větvičky. Velké větve, prosím, nadále ukládejte
na skládku do Bukové a do Pískovny ve Věšíně, kde jsou pro
ně určená místa. Do kontejnerů nepatří komunální odpad, železo, sklo a plasty. Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek
a v pondělí budou vyvezeny.
Dále byly pořízeny kontejnery na ukládání oleje z kuchyní.
Olej prosím ukládejte do černých kontejnerů v uzavřených
PET lahvích. Ve Věšíně je stanoviště u Paňáčkovny a v Bukové
za hospodou.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

ZŠ a MŠ Věšín

Spolupráce s Brdskou kávou
Základní škola Věšín
zahájila spolupráci s
Brdskou kávou ve Věšíně. Paní Štěpánka
nás požádala, zda by
děti jednou měsíčně
nakreslily obrázek na
jejich web. A tak jsme
prosbu rozeslali žákům společně s úkoly „učení na dálku“ a
hned druhý den se obrázky jen hrnuly a některé z nich ilustrují blog české pražírny kávy na webových stránkách www.
brdskakava.cz.
Jana Poláková
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ZŠ a MŠ Věšín

Učení na dálku v ZŠ Věšín

Již od 11. března je uzavřena i naše škola, a tak
učení probíhá na dálku.
Využíváme různá komunikační zařízení pro společnou výuku, jako jsou
webové stránky školy, internet, e-mail, sms zprávy,
WhatsApp i mobilní hovory. Využíváme interaktivní
učebnice
nakladatelství
TAKTIK a FRAUS, které
máme na všechny předměty. Tyto učebnice mají k
dispozici i žáci. K některému učivu posíláme odkaz
na video nebo materiály,
které s učivem souvisí. Využíváme i televizní pořad UčíTelka nebo aplikaci WocaBee při výuce angličtiny. Informace a
úkoly jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
školy.
Děkujeme touto cestou všem rodičům a žákům za sdílení
vzájemné komunikace, za zpětnou vazbu mezi vyučujícími a
žáky, za trpělivost a spolupráci při realizaci nové formy výuky,
školy na dálku.
Jana Poláková
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Hudčice
Karanténa nám tradici nepřekazila
Letošní Velikonoce byly
opravdu jiné než ty předchozí. Ale i přesto, čím
poslední měsíc procházíme, jsme se díky nápadu
jedné z místních maminek nechali inspirovat a
v Hudčicích děti rachtaly
i v této „jiné“ době. Děti,
které rachtat chtěly, nahradily zvonění zvonu
tím, že si se svými rachtačkami stouply před domy, na balkony a rachtaly po dobu čtyř minut, po které ve vsi jinak zní
zvon z místní kapličky. Děkujeme tímto všem dětem, které
rachtaly i přes to, že letošní koledu dostaly „jen“ od svých
rodičů.
(ld)

Upozornění na nutnost úhrady
poplatku za odpady a psa
Stále evidujeme neuhrazené poplatky za odpady a psy. Žádáme tímto všechny, kteří nemají zaplaceno, aby tak učinili
v co nejkratší době. Úhrada je možná v úřední hodiny přímo
na obecním úřadu nebo bankovním převodem, kdy se jako
variabilní symbol uvede číslo popisné.
(lž)
Poplatky za odpady - ceník:
Trvale bydlící osoba
300,- Kč
Trvale bydlící osoba - děti do 15ti let
200,- Kč
Majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu 600,- Kč/nemovitost

Oprava křížku před vjezdem do obce
Jednou z plánovaných aktivit obecního úřadu pro letošní rok
byla odsouhlasena oprava křížku před vjezdem do obce směrem od Bubovic. Jak se oprava kameníkům povedla, se může
každý cestou do Hudčic přesvědčit sám.
(ld)

Kromě školních povinností zbyl dětem čas i na přípravy
na velikonoční svátky.
Foto: archiv školy

Roušky a dezinfekce jsou stále
připraveny k bezplatnému odběru

PŘEDŠKOLÁCI. Pozadu nezůstávají ve Věšíně ani předškoláci. Doma procvičují grafomotoriku, matematické představy, zrakové a sluchové vnímání i výtvarné tvoření.

Dezinfekce Anti-Covid a také roušky jsou pro občany Hudčic a
Slavětína stále připraveny k bezplatnému odběru na obecním
úřadu v době úředních hodin. Roušky je možné získat také v
místním obchodě s potravinami, kam je OÚ také poskytuje.
Obecní úřad tímto děkuje dobrovolníkům, kteří se aktivně a
dobrovolně podíleli na výrobě roušek z vlastních materiálových zásob.
(ld)
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Vranovice
Informace pro občany

q Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 30. května 2020
mezi 10:05 a 10:25. Z důvodu uzávěry silnice I/18 budou
vozy společnosti Západočeské komunální služby přistaveny
k místní hasičárně. Neodkládejte odpady na stanovišti a vyčkejte příjezdu sběrných vozů. Podrobnější informace najdete
v letáku na stránkách obce nebo na obecní vývěsce.
q Kontejner na větve bude přistaven až po ukončení uzavření
silnice I/18, tzn. v průběhu srpna. Do té doby můžete větve
do průměru 4 cm házet do kontejneru na bioodpad umístěného naproti sokolovně. Větší větve odložte na místních Škalkách, kde již větve v pravé části pozemku jsou.
q Občané, kteří uzavřeli s obcí smlouvu o připojení na kanalizaci a vodovod a zaplatili sjednanou částku, si můžou na
obecním úřadě, po skončení nouzového stavu, vyzvednout
projekty na přípojky k jejich nemovitostem.
q

q

q

Koronavirus a opatření v obci
Nikdo to nečekal a nikdo na to nebyl připraven. Byli jsme nuceni uzavřít naši mateřskou školu, posilovnu, knihovnu, omezit úřední hodiny na obci. Obstarat pro naše občany roušky
a desinfekci a desinfikovat, desinfikovat a desinfikovat. Čas
jako by se zastavil. Omezení pohybu občanů jen na nezbytně
nutné nákupy potravin, léků a návštěvu lékařů. To vše jsme
museli podstoupit. Děkuji vám všem, že jste dodržovali až na
malé výjimky tato opatření a chránili nejen sebe, ale i vaše
okolí. Snad se již blýská na lepší časy a postupně se budeme
vracet do normálu. Před otevřením našich zařízení jsme nechali provést desinfekci veškerých prostor.
Před vstupem do kanceláře obecního úřadu je připravena desinfekce na ruce a případně i rukavice. V kanceláři je
vymezen prostor pro občany, kteří chtějí vyřídit neodkladné
záležitosti. Jinak preferujeme telefonické nebo e-mailové vyřízení všech záležitostí. Průběžně desinfikujeme autobusové
zastávky, workout. Otevření mateřské školy plánujeme k datu
25. května 2020. Záleží na tom, zda budeme schopni dodržet
všechna hygienická opatření požadované vládou. Další vývoj a harmonogram rozvolňování sledujte na stránkách obce.
Blanka Strnadová, starostka obce

Občané Vranovic a autobusy budou
mít při uzavírce silnice výjimku
Vážení občané, od 27. dubna 2020 bude z důvodu výstavby
vodovodu a kanalizace v naší obci úplně uzavřena komunikace přes Vranovice pro nákladní i osobní dopravu. Výjimku z
této uzávěry budou mít jen naši občané, kteří se do obce dostanou bez komplikací, a autobusová doprava bude jezdit také
beze změny. Předpokládaná doba uzavření komunikace I/18
je tři měsíce tzn. do konce července 2020. Buďte, prosím, při
projíždění staveništěm obezřetní a ohleduplní. Zaměstnanci
firmy Šindler vás budou průběžně nechávat projet.

Zápis do Mateřské školy Vranovice
pro školní rok 2020/2021
proběhne vzdálenou formou, tj. prostřednictvím
doručení dokumentů bez osobní přítomnosti dětí
i zákonných zástupců.
Termín zápisu je stanoven
od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020
Podrobné informace najdete na webových stránkách
www.obec-vranovice.cz a ms-vranovice.webnode.cz

Stavba kanalizace a vodovodu
v naší obci zdárně pokračuje
Investiční akce „Vranovice kanalizace a vodovod“ zdárně pokračují. Od 27. dubna 2020 by měla být zahájena celková
uzávěra silnice I/18 v naší obci. Tuto situaci jsme již zažili,
když Ředitelství silnic a dálnic rekonstruovalo most v dolní
části obce. Občané si odpočinou od dopravy, která naší obcí
prochází. Místo ní budou v silnici pracovat zaměstnanci firmy
Šindler, důlní a stavební společnost a pokračovat ve výstavbě
v úzkých, rizikových částech silnice. Největším oříškem bude
50 metrů dlouhý podvrt vedoucí od již zmíněného mostu za
autobusovou zastávku směr Rožmitál – Příbram. Uzávěra by
měla trvat do konce července 2020. Po dobu uzávěry silnice
nebude omezen provoz autobusové dopravy. Vývozy odpadů
by měly fungovat v zaběhnutém režimu. Našim občanům bude
také umožněn vjezd a výjezd z obce. Prosím, buďte obezřetní
a uzpůsobte rychlost jízdy, budete projíždět staveništěm. V
případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Z důvodu avizovaného propadu městských a obecních rozpočtů, dle
odborníků v řádu desítek procent, v souvislosti s výskytem
pandemie koronaviru jsme i my nuceni, abychom udrželi v
běhu stavbu kanalizace a vodovodu, pozastavit plánované investiční akce. Zrušili jsme výběrové řízení na výměnu zdroje
vytápění u budovy OÚ a MŠ. Plánovaná rekonstrukce kuchyně MŠ zřejmě také neproběhne. Uvidíme, jak vše dopadne, o
kolik se rozpočty opravdu propadnou.
Pro zastupitelstvo obce je prvořadé stavbu vodovodu a kanalizace udržet v chodu a dokončit i za cenu dalších úsporných opatření. Tato akce je pro všechny občany. Chceme jim
tím pomoci se zákonnou likvidací odpadních vod a nenechat
její řešení pouze na nich. Blanka Strnadová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
Tak už je bohužel jasné, že u nás 23. května nebude soutěž
v požárním sportu kvůli koronaviru, respektive plánu vlády
na rozvolňování opatření. Lidé sportovat chtějí, o čemž svědčí i plné cyklostezky, parky, venkovní sportoviště apod. My
v podstatě nejsme termínem pořádání soutěže vázáni, takže
ho můžeme podle potřeby posunout. Také je možné, že letos
vůbec nebudou ligy. Už teď jsou zrušená kola až do konce
června. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a podle toho se
přizpůsobíme.
Jinak samozřejmě pokračuje výstavba kanalizace a vodovodu v obci. Letos, popřípadě příští rok máme v plánu připojit i hasičské cvičiště. Rádi bychom tam vybudovali i sociální
zařízení, ale v podstatě je to zatím jenom plán. Bude hlavně
záležet na vývoji ekonomiky, který s ohledem na výše zmíněnou epidemii nebude zřejmě pro obce příznivý. Přeji vám
všem hlavně zdraví.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH

Bezděkov p. Tř.
Květnové jubileum
65 let

Václav Maňas Bezděkov p. Tř.
Srdečně blahopřejeme.

Změna sběru nebezpečných odpadů
S ohledem na současnou situaci a trvající nouzový stav byl
změněn termín bezplatného svozu nebezpečných odpadů.
Nový termín je sobota 30. května 2020. Čas a místo zůstávají nezměněny, v 9:30 – 9:50 hodin u staré hasičské zbrojnice.
Vilém Trčka, starosta obce
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Volenice
Život v jarních měsících

Někdy se stane, že život neběží podle našich představ. Tak
tomu bylo v životě společnosti, který se v jarních měsících
zpomalil, nebo dokonce zastavil. A tak jsme uvítali možnost
chodit do přírody, kde pokračoval koloběh roku bez ohledu na
starosti lidí. Možná právě tady jsme hledali jistoty, že život jde
tak, jak má. O Velikonocích si šikovné ženy tradičně přizdobily své domovy. Rozzářený pohled na kvetoucí rostliny a stromy, na ozdobené domy a zahrady řekl víc než rouškou utajený úsměv na rtech.
Marie Chramostová
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Koupě
Provoz Obecního úřadu Koupě

Na základě opatření vlády byl obnoven provoz Obecního úřadu v Koupi, je však nutné dodržet přísná hygienická opatření,
zejména při osobním kontaktu a při přijímání dokumentů od
občanů. Z tohoto důvodu je na místě upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním
kontaktem. V současné době se u nás jedná například o placení poplatků za svoz a likvidaci odpadů. Jelikož měly být
poplatky podle vyhlášky zaplaceny do konce března, zaznamenali jsme v tomto směru ze strany občanů několik dotazů. Vzhledem k mimořádnému stavu není stanovená lhůta
striktně vyžadovaná, poplatky je možné uhradit bezhotovostním převodem na číslo účtu 5050120329/0800 a do variabilního symbolu uvést číslo domu, za který je poplatek placen.
V případě, že někdo nemá možnost tímto způsobem poplatek
zaplatit, nezbývá, než se na úřad dostavit a dodržet všechna hygienická opatření. Veškeré dotazy a požadavky je možné řešit telefonicky se starostou na telefonním čísle 723 138
977.
Jaroslav Hudeček, starosta obce

Sedlice
Napouštění bazénů přes týden
Žádáme občany, aby napouštěli své bazény, pokud je to možné, přes týden. O víkendu i bez tohoto nadměrně stoupne
spotřeba vody.

Nabídka odběru palivového dřeva

Zájemci o palivové dřevo se mohou hlásit na obecním úřadu
nebo telefonicky na čísle 318 665 981 či 724 184 531. Dřevo
se prodává za 500 Kč bez DPH za 1 m3. Doprava je zajištěna
externě a bude účtována ve výši 100 Kč bez DPH za 1 m3.

Větve je nyní možné ukládat
do kontejnerů na bioodpad
Nyní je možné ukládat větve přímo do kontejneru na bioodpad. Důvodem je odvážení bioopadu do štěpky.

Zápis do Mateřské školy Bubovice

Odečty vodoměrů a výběr vodného

Vzhledem k mimořádným opatřením nám situace neumožňuje organizovat zápis s osobní přítomností dětí ani zákonných zástupců.
• Dne 29. 4. 2020 vyzvednutí dokumentů k zápisu (dokumenty k vyzvednutí v MŠ od 9.00 do 14:00)
• Dne 13. 5. 2020 odevzdání dokumentů (v obálce vhoďte
do poštovní schránky umístěné na budově MŠ)

Odečty vodoměrů budou nakonec probíhat až během měsíce
června. Veškerá spotřeba pitné vody od počátku roku bude ve
snížené sazbě 10 % DPH.

Vševily

Rozhodla jsem se, že nebudu jmenovat. Vy víte, koho myslím… bojím, se že někoho nezmíním, a to by mě opravdu mrzelo. Holky moje, šikovný pane, děkuji vám, že jste věnovali
svůj volný čas, abyste udělali něco dobrého pro druhé, pro
občany Sedlice a Hoděmyšle, nebo prostě jen pro své sousedy. Samozřejmě děkuji i všem občanům, kteří se zásobili
rouškami sami. Děkuji a skláním se před vámi. Já, naprostá nešvadlena, děkuji a obdivuji vaši práci. Já mnohdy jen
mohla sledoval neschopnost e-shopů dodat nám tolik potřebný materiál. Přeji všem pevné zdraví. Vydržte, zase bude
líp!
Prostě jen Zuzka...

Květnové jubileum
76 let

Marie Šlossarová Vševily
Srdečně blahopřejeme.

Velké poděkování za šití
roušek pro naše občany
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Charita Příbram působí v Rožmitále
pod Třemšínem, Hvožďanech a okolí
Řešíte některou z následujících situací?
• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si
jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí a zpestřili
společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře, ve
škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální
a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při úklidu
domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo
odběry krve?
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
•
•
•
•

Domácí zdravotní péče
Pečovatelská a odlehčovací služba
Denní stacionář
Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?

Rožmitál pod Třemšínem
středa 9.00 – 15.00
zdravotnické středisko (přízemí)
Komenského 646,
262 42 Rožmitál p. Tř.

Hvožďany
pondělí 8.00 – 12.00
Klubové centrum,
Hvožďany 16,
262 44 Hvožďany

Kontaktní pracovník:
Květuše Tomanová
(+420) 733 741 086,
e-mail: tomanova@
charita-pribram.cz

Kontaktní pracovník:
Veronika Vonášková, DiS.
(+ 420) 734 788 639,
e-mail: vonaskova@
charita-pribram.cz

Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.

O počasí v březnu
Tento první jarní měsíc vyšel sice jako teplotně mírně nadnormální a teplotně normální, když průměrná teplota 3,3°C
je 1,6°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 38,3 mm
činí 96 % normálu, byl ale o 0,2°C v průměru chladnější než
mimořádně teplý únor. Zvláště škodlivé byly mrazy od 22. 3.,
které sice v naší oblasti nenapáchaly žádné škody, ale na jižní
Moravě zdecimovaly rozkvétající meruňkové i třešňové sady.
Od 1. do 8. 3. převažovalo chladnější počasí, přičemž ve
dnech 4. a 7. 3. sněžilo, ale sníh se neudržel. Kromě prvních
dvou dnů v měsíci se denní teploty pohybovaly pod hranicí
10°C a v noci občas slabě mrzlo. Téměř každodenně se vyskytovaly srážky, celkem jich spadlo 17,2 mm.
V období od 9. do 15. 3. bylo tepleji. Dne 12. 3. vystoupila
teplota až na 15,8°C a kromě 15. 3. v noci vůbec nemrzlo. Příroda se začala probouzet. Od 9. do 13. 3. každodenně pršelo,
celkově spadlo 12,2 mm, což napomohlo zlepšit vodní bilanci.
Od 10. do 13. 3. vály silné až bouřlivé větry. Krásnou duhu
jsme zaznamenali v podvečer dne 12. 3.
Období od 16. do 20. 3. bylo nejteplejší. Teploty přesáhly
i hranici 15°C, nejtepleji bylo dne 20. 3. s teplotou 17,0°C,
která byla i nejvyšší v měsíci. Proběhla řada krásných jarních
dní. Pršelo jen 17. 3. Vlivem nočního vyjasnění často mrzlo,
nejvíce 16. 3., a to -6,0°C (při zemi -10,0°C!). Rozdíl mezi denními a nočními teplotami často přesahoval 15°C.
V období od 21. 3. do konce měsíce se silně ochladilo, hned
21. a 22. 3. jsme zaznamenali sněžení. Teploty přes den zpočátku klesly o více než 15°C! Již 22. 3. vystoupila teplota přes
den jen k 1,2°C. V noci pak každodenně mrzlo a nejnižší teplotu v měsíci jsme zaznamenali 23. 3., -8,7°C (při zemi dokonce -11,3°C!). Vývoj v přírodě se tím zbrzdil, až zastavil. Od 23.
3. do 28. 3. se žádné srážky nevyskytly a proběhla řada jasných zářivých dnů. Ve dnech 27. a 28. 3. se teploty přes den
dostaly až k hodnotám po řadě 15,0°C a 16,0°C, ovšem v noci
mrzlo stále. Ve dnech 29. a 31. 3. jsme zaznamenali sněhové
přeháňky. Teplotní rozdíly byly opravdu velké a spolu s velkými změnami tlaku vzduchu působily i na naší psychiku.
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.
Informace o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny,
které skupina ČEZ provádí z důvodu prací spojených se
zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční
sítě, najdete na www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Studenti březnické školy pomáhají
Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu
zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko – Podpora sociálních služeb I.
číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz, e-mail: skola@sbrez.cz
Přijímá studenty do tříletých oborů vyšší odborné školy pro
školní rok 2020/2021 v denní a kombinované formě studia
v těchto oborech, jejichž absolventi získávají titul DiS.
• Informační technologie
• Obchodování se zemědělskopotravinářskými komoditami
• Sociální péče
Přihlášky pro
1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2020,
přijímací pohovor 24. 6. 2020
2. kolo přijímacího řízení do 21. 8. 2020,
přijímací pohovor 26. 8. 2020

Současná situace a doba nás učí věcem, které bychom si v
běžném životě možná ani nedovedli představit. Učí nás reagovat na požadavky, které by nám mohly v době „předkoronavirové“ připadat jako sci-fi. Jedním takovým požadavkem
se zdálo nařízení vlády definované jako pracovní povinnost. V
důsledku chybějících pracovních sil v sociální sféře byli i studenti VOŠ a SOŠ Březnice povoláni do „první linie“. A tohoto
úkolu se mnozí z nich zhostili naprosto skvěle.
Na žádost Domova Sedlčany – poskytovatele sociálních
služeb byli z naší školy vysláni na výpomoc studenti střední
odborné školy a vyšší odborné školy. Šest skvělých mladých
lidí se statečně zapojilo do péče o ty nejohroženější, o seniory.
Vyzbrojeni rouškami, rukavicemi a dezinfekcí začali poskytovat, troufáme si říci, kvalitní péči ve zmíněném domově, respektive jeho obyvatelům.
Někteří jsou již zkušenými mazáky, protože studijní pouť
na naší škole právě zakončují, jiní jsou úplnými nováčky. Ale
výborní jsou všichni. Péči poskytují v rozmanité šíři, a to od
morální opory formou rozhovoru až k profesionálně poskytovaným službám. Naše škola je na „své děti“ náležitě hrdá
a doufáme, že se nám takových studentů pro příští ročníky
sejde co nejvíce.
Mgr. Lenka Novotná
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Řádková inzerce
q.Pronajmeme byt 3+1 se zasklenou lodžií ve třetím patře v zatepleném panelovém domě v Rožmitále pod Třemšínem, Sídliště 641. Nastěhování možné od 1. 7. 2020.
Telefon: 777 757 898.
q.Prodám 250 ks hoblovaných planěk. Rozměr 7,5 x
2,0 x 150 cm. Telefonní číslo: 607 790 215.
q.Hledám někoho, kdo poseká trávník v Bezděkově pod
Třemšínem pravidelně a za úplatu. Tel. 608 935 563.

Telefonní číslo do redakce a inzerce měsíčníku
Třemšínské listy je 723 722 223.

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996
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ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv
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

MLÝN BOHUTÍN
NABÍZÍ K PRODEJI
ROZKRMENÉ KRŮTY
Stáří 6 týdnů

předpokládaná cena 280,- Kč za kus
prodej bude zahájen 12. 5. 2020
Objednávky zasílejte SMS ve tvaru - jméno, adresa, počet
kusů, nebo volejte na mobil: 723 760 593, 737 555 513.

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

Třemšínské listy - květen 2020

23

reklamní agentura

i

PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ

pr nt cup
protože reklama nás baví

POTISK PŘEDMĚTŮ

hrnky, puzzle, propisky, přívěsky

POTISK TEXTILU

trička, dresy, mikiny, polštáře, firemní oblečení

VÝROBA REKLAMY

bannery, roll upy, PVC reklamy, polep aut, výloh

PRINT & COPY
COP

kopírování, tisk, skenování, lamiování, vazba

BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287

TISKOVINY & FOTO

vizitky, kalendáře, poukázky, fotoplátna, fotografie

RAZÍTKA

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

HLEDÁME KOLEGU

Restaurace Karlův Týn

(automechanik nebo opravář zemědělských strojů)

Obědy, večeře, pizza, minutky
Rozvoz hotových jídel po-ne 10-14 hodin
Po 14. hodině rozvoz dle dohody, hotová jídla, minutky, pizza
Rozvoz jídel i pro ﬁrmy dle jídelníčku pro rozvoz
s objednáním dopředu výhodná cena za menu
Rozvoz i mimo Březnici dle dohody
Uspořádání srazů, akcí, školení, oslav a různých akcí včetně živé
hudby. Info o akcích na www.restauracekarluvtyn.cz
nebo facebook: Restaurace Karlův Týn
Možnost dlouhodobého ubytování pro skupiny i dělníky
ve dvou apartmánech

Kontaktní osoba:
Pavel Jeníček, tel. 721 658 232

Ludvíka Kuby 304 Březnice 262 72, Tel: 720445 578, 776 083 604
e-mail: restaurace.karluv.tyn@seznam.cz
web: www.restauracekarluvtyn.cz

do příjemného kolektivu
ﬁrmy Lipatech s. r. o.
v Sedlici (Rožmitál pod Třemšínem)

na pozici mechanik - opravář
stavebních strojů a mechanizace

Prodej slepiček

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

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:

Rožmitál pod Třemšínem - u vlak. nádraží

3. 5. a 3. 6. 2020 - 16.00 hod.
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
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Shazujeme ceny
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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
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Firma NERAK-Rožmitál spol. s r.o.
Provozovna Hofmeisterova 40

Protisluneční a bezpečnostní

nabízí

• 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

(přímo proti aleji Johanky z Rožmitálu)

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

Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz
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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 červnového čísla pro příjem
inzerce bude ve středu 20. května
TŘEMŠÍNSKÉ LISTY vydává Svazek obcí mikroregionu Třemšín
(Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42) - IČ 709 194 37 Vychází jako měsíčník k prvnímu dni v měsíci. Distribuce zdarma,
k dostání také v Městském kulturním středisku na náměstí v Rožmitále nebo v prodejně Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
náměstí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod č. E
14289 - Redakční rada: starostové Svazku obcí mikroregionu Třemšín a Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz, tel.: 723 722 223. Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o. Redakce neručí za věcný obsah příspěvků.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, přesto za ně děkujeme.
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Pracovníci společenského centra
mají i v době zákazu akcí napilno

Začala rekonstrukce interiéru
kulturního domu ve Hvožďanech

Ani v době „koronavirové“, kdy je zakázáno pořádání akcí, se
v rožmitálském společenském centru nezahálí. Jeho pracovníci využívají tento čas naplno k činnostem, na které není při
běžném provozu prostor. Pustili se mimo jiné například také
do vyčištění všech židlí a sedadel v hledišti.
(red)

Hasiči likvidovali oheň v CHKO Brdy

První dubnový týden bylo předáno staveniště – budova kulturního domu ve Hvožďanech stavební firmě, která zde bude
provádět rekonstrukci zázemí a interiéru kulturního domu.
Během prací bude kompletně zmodernizováno nevyhovující zázemí za podiem – sociální zařízení a šatny, včetně nové
elektroinstalace. Podium dostane nové osvětlení a sál nové
ozvučení. V sále budou zrenovovány parkety a stěny se obloží
novým moderním obkladem včetně nových krytů na radiátory. „Celá stavba by měla být dokončena v srpnu. Věřím, že
do té doby pominou veškerá opatření v souvislosti s pandemií Covid – 19 a všichni se sejdeme v rekonstruovaném sále
kulturního domu,“ uvedla starostka obce Hvožďany Markéta
Balková.
(mb, red)

Ve Voltuši po letech obnovili tradici
I v době nouzového stavu mají rožmitálští hasiči plné ruce
práce. Dne 5. dubna v odpoledních hodinách byla jednotka JPO II Rožmitál p. Tř. vyslána operačním střediskem
HZS k požáru pařezu v lesním porostu na území CHKO
Brdy nedaleko Třemšínské boudy. Za použití jednoho
proudu C v délce 100 metrů a smáčedla byl požár rychle
zlikvidován a nedošlo ke škodám.
Foto: archiv hasičů

Rybáři mají na kontě pěkné úlovky

Rybaříci z rožmitálského rybářského kroužku nezahálejí ani v
době koronavirové epidemie. Ačkoliv se kroužek nyní neschází, mladí rybáři tráví volný čas nejen učením, ale také u vody
na našich krásných rybářských revírech SÚS a mají za sebou
první pěkné úlovky.
Jaroslava Nassová, vedoucí kroužku

Ve Voltuši se 22. února
2020 po letech uskutečnil masopustní průvod.
S hudebním doprovodem zašel do všech domácností, kdy si všichni
atmosféru masopustu
naplno užívali. Na jejich
tvářích byly vidět radostné vzpomínky. Děkujeme především muzikantům - harmonikáři Tomášovi O., Matějovi V. a bubeníkovi Tomášovi Z.,
a všem zúčastněným. Doufejme, že nynější situace s pandemií nás neodradí od dalších plánovaných akcí a sejdeme se v
hojném počtu.
Voltušský gang
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Rožmitálští rybáři ani teď nezahálejí Předškoláci se věnují
domácím úkolům

Rožmitálští rybáři se činí i v době koronavirové epidemie. Hospodářská činnost je vládou ČR povolena za řádných
bezpečnostních podmínek, které musejí
rybáři dodržovat. Během dubna absolvovali výlov komorového rybníka, rozvoz
a vysazení ryb do svých rybářských revírů na Rožmitálsku a díky velice dobré spolupráci i do revírů Středočeského
územního svazu.

Vše proběhlo pod přísným dohledem a
kontrolou samotného předsedy SÚS Dušana Hýbnera, který si rybu přijel osobně převzít a zkontrolovat. Rybáři Rožmitál dále v měsíci dubnu vylovili i rybník
s násadovou rybou, a tak zarybnili na
následující rok všechny své chovné rybníky. V neposlední řadě byl dovezen a
následně vysazen do chovných rybníků
plůdek amura.
(ah, red)

Doma museli zůstat kvůli uzavření školky v souvislosti s nebezpečím šíření koronaviru i děti z předškolní třídy. I ony
se ale věnují pod vzdáleným vedením
paní učitelky domácí přípravě a procvičují doma grafomotoriku, matematické
představy, zrakové a sluchové vnímání i
výtvarné tvoření.
(zš)

Práce ve Vranovicích
zdárně pokračují

Oprava silnice komplikuje dopravu

Stavební práce na rekonstrukci silnice
II/191 Rožmitál p. Tř. – Voltuš – Roželov – hranice Středočeského kraje byly
zahájeny 1. dubna demolicí mostu na
Mýtech a pracemi na silnici mezi osadami Mýta – Planiny – a hranicí kraje.
V této části je silnice kompletně uzavřena. O týden později byly zahájeny práce
na úseku Voltuš – křižovatka Hutě p.
Tř. Silnice je v tomto úseku průjezdná
kyvadlově vždy na polovině vozovky a
provoz je řízen světelnou signalizací. Z
výše uvedeného vyplývá, že silnice mezi
Roželovem (resp. od mostu na Mýtech)
na Rožmitál pod Třemšínem bude průjezdná do zhruba 18. června 2020. Další
etapa uzavírky silnice mezi Roželovem a
hájovnou Na Dědku bude navazovat od
18. června do 31. srpna 2020. Od září
bude rekonstrukce silnice pokračovat
pracemi v úseku hájovna Na Dědku –
křižovatka na Hutě p. Tř. V obou případech bude silnice kompletně uzavřena a provoz bude veden po objízdných
trasách Hvožďany – Březnice – Rožmitál

Ve Vranovicích zdárně pokračují práce
na budování kanalizace a vodovodu. V
závěru dubna došlo z důvodu výstavby
vodovodu a kanalizace v obci k úplnému
uzavření komunikace přes Vranovice
pro nákladní i osobní dopravu. „Výjimku z této uzávěry mají jen naši občané,
kteří se do obce dostanou bez komplikací, beze změny je i autobusová doprava,“
uvedla starostka obce Blanka Strnadová
na webu Vranovic, kde jsou uvedeny i
další podrobnosti.
(red)

Obyvatelé se starají
vzorně o své okolí
p. Tř. Žádáme občany o respektování
prostoru staveniště. Zároveň sdělujeme
občanům trvale žijícím nebo vlastníkům
nemovitostí v k. ú. Roželov, že zhotovitel
stavby garantuje přístup k jejich nemovitostem, a to s důrazem na zvýšenou
opatrnost při průjezdu staveništěm.
Aktualizované informace o rekonstrukci silnice II/191 budou uveřejněny
na webu obce Hvožďany www.hvozdany.cz a na webu Mikroregionu Třemšín
www.tremsin.cz. Předpokládaný časový
harmonogram celé rekonstrukce stavby silnice je od 1. dubna 2020 do léta
2021.
Markéta Balková

Také letos krásně rozkvétá udržované
prostranství před domem s pečovatelskou službou v Jungmannově ulici v Rožmitále pod Třemšínem. Všichni obyvatelé
domu, kteří se o zahradu starají, zaslouží velký dík.
(ah)

