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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 10.10 – 11.10. 2014
Obec: Zbiroh

Počet
volebních
obvodů

celkem

zpr.

v%

1

5

5

100,00

Okrsky

Kandidátní listina
číslo

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

2 015

986

48,93

986

13741

Hlasy

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů

1

SNK Za rozvoj města Zbiroh

2 206

16,05

15

13 741,00

16,05

2

2

Občanská demokratická strana

2 162

15,73

15

13 741,00

15,73

2

3

SNK Lepší Zbiroh

6 054

44,06

15

13 741,00

44,05

8

4

SNK - TJ MĚS.ZBIROH

2 037

14,82

15

13 741,00

14,82

2

5

Komunistická str.Čech a Moravy

1 282

9,33

15

13 741,00

9,32

1

Zvolení zastupitelé dle výsledku
Zastupitelstvo města
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo
4
Čížek ml. Jiří

1

SNK Za rozvoj města Zbiroh

1

SNK Za rozvoj města Zbiroh

7

2

Občanská demokratická strana

2

Navrhující Politická
strana příslušnost
věk

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

38

NK

BEZPP

301

13,64

1

Fišer Jiří

61

NK

BEZPP

210

9,51

2

3

Svoboda Ludvík

44

ODS

BEZPP

244

11,28

1

Občanská demokratická strana

8

Uhlíř Jan

33

ODS

BEZPP

195

9,01

2

3

SNK Lepší Zbiroh

6

Šístková Tereza Mgr.

43

NK

BEZPP

497

8,20

1

3

SNK Lepší Zbiroh

1

Rusek Milan Ing.

39

NK

TOP 09

466

7,69

2

3

SNK Lepší Zbiroh

8

Hobl Petr Ing. CSc., MBA

57

NK

BEZPP

464

7,66

3

3

SNK Lepší Zbiroh

2

Dousek Miroslav

41

NK

BEZPP

461

7,61

4

3

SNK Lepší Zbiroh

3

Seidlová Jitka

40

NK

BEZPP

418

6,90

5

3

SNK Lepší Zbiroh

4

Netíková Kateřina Bc. DiS.

35

NK

BEZPP

384

6,34

6

3

SNK Lepší Zbiroh

5

Horák Martin

41

NK

BEZPP

436

7,20

7

3

SNK Lepší Zbiroh

7

Muravecký Michal

49

NK

BEZPP

418

6,90

8

4

SNK - TJ MĚS.ZBIROH

1

Vonásek Ivo Bc.

42

NK

BEZPP

298

14,62

1

4

SNK - TJ MĚS.ZBIROH

10

Vinš Jiří

44

NK

BEZPP

229

11,24

2

5

Komunistická str.Čech a Moravy

2

Marková Marie

55

KSČM

BEZPP

142

11,07

1

1

Usnesení ze schůze rady města, konané dne 10. září 2014

kontejnerů ve dnech 14. 10. až 20. 10. 2014.
- projednala a schválila nájemní smlouvu mezi městem
a majiteli domu č.p. 29 na Masarykově nám. ve Zbiroze.
Nájemní smlouva řeší dlouhodobý pronájem části levého
boku – fasády domu č.p. 29. Svislá plocha bude sloužit
k umístění kamery MKS.
- projednala a schvaluje protokol o posouzení hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zateplení MŠ Zbiroh, akceptační č.
žádosti SFŽP 14208123. Nabídku na dodávku podalo celkem
5 společností. Výběrová komise doporučila pro realizaci spol.
SILBA – Elstav, s.r.o.
- schválila rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku Zateplení MŠ Zbiroh a potvrzuje
výběr nejvhodnější nabídky pro dodavatele SILBA –Elstav,
s.r.o., IČ: 643 58 844, Letkov 155, 326 00. Smlouva o dílo
bude uzavřena následně dle parametrů veřejné zakázky.
- projednala a schválila protokol hodnotící komise na výběr
nabídek pro akci Pořízení kancelářského nábytku pro MěÚ
Zbiroh. Byly hodnoceny 3 nabídky, vybrána byla nejnižší
cenová nabídka. RM současně schvaluje realizaci dodávky
nábytku.
- projednala a schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
o pronájmu pozemků Lom Třebnuška ze dne 26. 9. 2012,
nájemcem je spol. EUROVIA Kamenolomy, a.s. Důvodem
dodatku č. 1 je nový GP zapsaný do KN a s tím související
změna některých parcelních čísel pronajatých pozemků,
celková výměra se nemění. Nemění se ani další ustanovení
základní smlouvy, součástí dodatku je nově vyhotovená
situační mapa.
- projednala a schválila provedení odlesnění pozemků p.č.
305/40 a 305/41 v k.ú. Třebnuška pro I. etapu provádění hornické činnosti v DP Třebnuška /lom Třebnuška/ a současně
přijímá poplatek za újmu ve věci trvalého odnětí a předčasného zmýcení lesních porostů na výše uvedených pozemcích.
Toto usnesení RM nenahrazuje další nutné legislativní úkony
ve věci odlesnění pozemků v dobývacím prostoru lomu
Třebnuška, které musí provést těžební společnost EUROVIA
Kamenolomy, a.s.
- projednala a schválila finanční dar pro Domov Zvíkovecká
kytička – příspěvková organizace. Dar bude použit na úhradu
nákladů spojených s dopravou klientů domova na rehabilitační pobyt v Srní v r. 2014.
- vzala na vědomí zprávy o bezpečnostní situaci ve městě Zbiroh za měsíce červen a červenec 2014. Zprávy vypracovala
Policie ČR, OO Radnice.
- schválila termín a program řádné schůze ZM. Zastupitelstvo
města se konalo v úterý 30. září 2014 v malé zas. místnosti
MěÚ Zbiroh.

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 4/2014.
- projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5/2014.
- projednala a schválila přidělení těchto bytů dle návrhů bytové
komise: byt č. 4 v č.p. 390.
- projednala a schválila změnu zřizovací listiny Základní školy
Zbiroh ve formě dodatku č. 2, která zohledňuje změnu názvu
základní školy.
- znovu projednala a schválila přejmenování ZŠ Zbiroh na
školu J. V. Sládka. RM upřesňuje nový název školy takto:
Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace.
- vzala na vědomí rozhodnutí KÚPK odboru sociálních věcí
č.j. SV/3377/14 ze dne 8. 9. 2014 ve věci zrušení registrace pečovatelské služby ve Zbiroze, ID č. 9695838 ke dni
25. 9. 2014. Důvodem ukončení je žádost města a neplnění
podmínek registrace. RM vzala na vědomí, že nadále budou
zajišťovány dosavadní služby ve stejném rozsahu přímo
městem Zbiroh za stejné ceny. V souvislosti s výše uvedeným
byly městu Zbiroh zapsány do živnostenského rejstříku při
MěÚ Rokycany čtyři živnostenská oprávnění. Provozovny
pod názvem „Služba pro seniory“ sídlí na adrese Masarykovo
nám. č.p. 41, Zbiroh.
- schválila plán inventarizací na r. 2014 pro ZŠ Zbiroh, včetně
složení inventarizační komise.
- schválila plán inventarizací na r. 2014 pro ZUŠ Zbiroh, včetně
složení inventarizační komise.
- schválila plán inventarizací na r. 2014 pro Město Zbiroh,
včetně složení inventarizačních komisí a komise pro likvidaci majetku.
- projednala a odsouhlasila odpis nedobytných pohledávek
za poplatek ze psů.
RM souhlasila s odpisem za r. 2007 až 2011. Někteří dlužníci
zemřeli, jiní jsou zcela nemajetní a náklady na správu pohledávek vysoce přesahují jistinu.
- projednala žádost KÚPK odboru vnitřních věcí č.j. ZN/2017/
VVŽU/14 ze dne 23. 7. 2014 ve věci udělení státního občanství žadateli, bytem Masarykovo nám. 130, Zbiroh. RM po
zevrubném projednání doporučila žadateli občanství udělit.
- RM projednala a schválila návrh na modernizaci domovních
předávacích stanic – otopný systém u bytových domů č.p.
523-4, č.p. 398-9. Návrh předložila spol. ENERGIE AG, Teplo Rokycany s.r.o., dodavatelem bude spol. AVOS Vyškov.
Finanční prostředky zajišťuje provozovatel tepelných zařízení
ENERGIE AG. Byly vybrány ty domovní předávací stanice,
které jsou v problematickém stavu.
- projednala a schválila svoz domovního odpadu pomocí

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
města Zbiroh, konaného
dne 30. září 2014
Zastupitelstvo města schválilo program
jednání dle pozvánky a dle doplněných
bodů do různého.
Zastupitelstvo Města Zbiroh, identifikační číslo: 00259225, schválilo ve smyslu
§ 84, odstavce 2, písmeno e) zákona
č. 128/2000 Sb. změnu zakladatelské
listiny společnosti Služby a obchod
města ZBIROH s.r.o., identifikační
číslo: 29064236, sídlo: Zbiroh, Ma-

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

sarykovo náměstí 123, PSČ 338 08,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
23095. (Celé znění zakladatelské
listiny je k dispozici na MěÚ u tajemníka Ing. Jana Květoně nebo v redakci
měsíčníku.)
- schválilo zprávu o činnosti rady města
za období od 27. června 2014 do 30.
září 2014.
- schválilo zprávu o plnění rozpočtu
města k 30. červnu 2014. Příjmy byly
čerpány na 54% a výdaje na 38%
2

celoročního objemu. Finanční výbor
doporučil zprávu ke schválení.
- schválilo změnu usnesení č. 126 ze
dne 25. 9. 2013 ve věci prodeje části
pozemk. parcely p.č. 2006/3. Změna
spočívá v upřesněné formulaci a výčtu
prodávaných pozemků, které vznikly na základě geometrického plánu
č. 1323-122/2013 takto: Zastupitelstvo
města Zbiroh schvaluje prodej nemovitostí v k.ú. Zbiroh z majetku města,
kterou je pozemková parcela p.č.
2006/3 o výměře cca 123 m2 - koryto

vodního toku umělé a pozemková
parcela p.č. 2006/10 o výměře 36 m2
– koryto vodního toku umělé. Náklady spojené s realizací tohoto prodeje
uhradí kupující.
- schválilo prodej nemovitosti v k.ú.
Zbiroh z majetku města, kterou je:
pozemková parcela p.č. 695/16 o výměře 900 m2 - travní porost. Veškeré
náklady spojené s realizací tohoto
prodeje uhradí kupující.
Dále zastupitelstvo města schválilo
v souvislosti s prodejem nově vytvořené pozem. parcely p.č. 695/16
v katastrálním území a obci Zbiroh,
oddělované geom. plánem č. 134760/2014 pro rozdělení pozemků od
pozem. parcel p.č. 695/13 a p.č. 695/14,
v souladu s ust. § 1274 občanského
zákoníku zřízení služebnosti stezky,
vyznačené v geom. plánu o šíři 3 m
podél východního okraje pozem. parcely čl. 673/3 bezplatně ve prospěch
každého vlastníka sousedících pozem.
parcel p.č. 702/4 a p.č. 695/12 s tím,
že vlastník pozem. parcely p.č. 695/16
je povinen takto zřízenou služebnost
strpět.
- schválilo změnu usn. č.164 ze dne
26. 6. 2014 ve věci nákupu pozemku
p.č.240/3 v k.ú. Přísednice do majetku
města. Změna spočívá v tom, že náklady se sepsáním smlouvy, daňového
přiznání a registraci smlouvy na KN
ponese kupující tj. město Zbiroh. Důvodem změny je snaha urychleně vyřešit
problém místní komunikace a přístupu
k dalším nemovitostem v držení fyzických osob.
- schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě ve smyslu
ust. §1785 a násl. Zákona č.89/2012Sb.,
občanského zákoníku a smlouvu
o právu provést stavbu č. 71010007224 Zbiroh (RO), ZTV-Protom,
VPI. Smlouva se uzavírá mezi městem
Zbiroh a spol. O2 Czech Republic
a.s., jež je zastoupena spol. ŠINDY
a.s. IČ : 241 26 039. Jedná se o nové
podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě ve skladbě zemní
metalický kabel TCEPKPFLE, zemní
optický kabel 24 vl. A rezervní trubky
HDPE. Výše uvedená služebnost se
týká pozemků p.č. 1453/32, 1453/35
a 1307/2 vše v k.ú. Zbiroh v prostoru

nové výstavby v Divadelní ulici.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku
města Zbiroh. Jde o drobný dlouhodobý
hmotný majetek.
V diskusi zastupitelů vystoupili:
Starosta Jiří Pražský sdělil informaci
o přehledu investičních akcí v letech
2010 až 2014, tento přehled je součástí
příloh k tomuto zápisu, dále informoval
o zvýšení počtu policistů na OO Radnice a Zbiroh, dále hovořil o opravě
střechy a částečné rek. vytápění v PDA
Sokolovna, výběrovém řízení na dotační titul svoz bioodpadu – multicar
+ kontejnery + štěpkovač. Na závěr
seznámil přítomné s realizací vratky
peněz za teplou vodu a vodu za období
od 1.8. do 15.8. 2014 ve starých bytovkách/tam, kde dodávky tepla realizuje
ENERGY AG/ a zahájením správních
úkonů ve věci opravy Husovy ul.
a kom. II/235 v režii SUS PK.
P. Čížek připomínkoval bod usnesení
RM ve věci sníženého nájemného
pro spol. REVOS, nájemné dle jeho
názoru není adekvátní k ceně stočného
a vodného ve městě a míře investic, jež
město vkládá do vodárenské soustavy.
P. Vonásek se dotazoval na zdroj financí
na zateplení MŠ Zbiroh, odpověděl
starosta - jde o dotační peníze SFŽP.
P. Kotva měl dotaz k akci oprava chodníku Tyršova ul. a etapizaci oprav,
odpověděl starosta, dále se dotazoval
k nepořádku na městském pozemku
č.p. 1491/1 pod Sokolovnou, odpověděl
starosta.
Pí. Kuglerová měla dotaz k nepořádku na
pozemku před č.p. 42 holobyty, odpověděl tajemník a zmínil možné řešení,
které spočívá v přesunu holobytů pod
letní kino.
P. Herynek připomínkoval situaci v souvislosti s úmrtím MUDr. Vonáska,
hledání nového prakt. lékaře a situaci
kolem zdrav. dokumentace pacientů, odpověděli postupně tajemník,
Bc. Vonásek, MUDr. Spousta a starosta.
Pí. Marková urgovala zvýšení počtu
sběrných zvonů v Tovární ulici, pí.
Juchelková poukázala na nepořádek
v okolí buňky v prostoru staré čističky.
MUDr. Spousta kritizoval prodej pozemku p.č. 695/16 v k.ú. Zbiroh /vadí mu
velikost prodávané plochy/.

Usnesení ze schůze rady města, konané dne 8. října 2014
Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 6/2014.
- projednala a schválila rozpočtové opatření č. 7/2014.
- projednala a schválila přidělení těchto bytů dle návrhů by-

V diskusi občanů vystoupili:
Ing. Milan Rusek diskutoval o možnosti
likvidace malých černých skládek odpadu z fin. prostředků, jež má k dispozici spolek PLZB, celkově jde o částku
20 tis. Kč.
K tomuto bodu následovala diskuse,
ke které postupně přispěli:
p. Dubský doplnil informaci o skládce
na Špacírce, dotazoval se k instalaci
zákazové tabulky u černé skládky
Na Třenici - odpověděl starosta
p. J. Turek – vysvětlil situaci kolem
zlikvidované č. skládky u lesní školky
Na Třenici
Dále p. Rusek diskutoval o záměru zřídit
pod letním kinem ubytovací kapacitu
pro nepřizpůsobivé občany - holobyty,
tento záměr, dle jeho názoru musí navazovat na úkoly Policie ČR ve městě.
Pí. Čermáková kritizovala záměr s ubytovnou pod letním kinem, celkově
kritizovala chování nepřizpůsobivých
občanů ve městě.
P. Horák též kritizoval výše uvedený
záměr, přivítal naproti tomu možné
budoucí přestěhování zájmových organizací do PDA Sokolovny, kde by bylo
lepší prostředí pro děti.
P. Dousek se dotazoval k projektu revitalizace náměstí - odpověděl starosta, dokumentace je stále u projektanta, dále
měl dotaz k přeložce kanalizace v dolní
části náměstí, odpověděl starosta a ing.
Mlnařík (problém s mostovkou).
Pí. Netíková – dotaz ke směrným číslům
na služebně Policie ČR ve Zbiroze
a na OO Radnice, odpověděl starosta.
P. Dubský- dotaz na smlouvu mezi
REVOS, městem a spol. Chateau Zbiroh ve věci vodojemu a dále dotaz ke
smlouvě s městem a REVOSem a pí.
Plimlovou ve věci věcného břemene
na pozemek st.p.637 v k.ú. Zbiroh,
odpověděl starosta, dále se p. Dubský
dotazoval na finanční výtěžnost lesů
v majetku města, ve správě spol. LESOSPOL. Odpověděl tajemník, čísla
jsou na požádání kdykoliv přístupná
u tajemníka nebo na finančním odboru
města.
P. Koma – dotaz na termín realizace
dalších etap oprav chodníku v Tyršově
ulici, odpověděl starosta.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

tové komise: byt č. 13 v č.p. 396, byt č. 11 v č.p. 530, byt
č. 3 v č.p. 589.
- na základě předchozího schválení ZM toto rozhodnutí
ve smyslu změny zakladatelské listiny Služby a obchod města
Zbiroh s.r.o. (Celé znění zakladatelské listiny je k dispozici
na MěÚ u tajemníka Ing. Jana Květoně nebo v redakci mě3

síčníku.) RM pověřila starostu, aby učinil za Město Zbiroh
všechna jednání potřebná k realizaci přijatého rozhodnutí.
- vzala na vědomí žádost občanů na odprodej části městského
pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Zbiroh. Projednávání této žádosti
RM pozastavuje, až do vyjasnění neoprávněného rozsahu
stávajícího oplocení pozemku p.č. 1491/4, který je v držení
žadatelů.
- projednala a doporučila ZM ke schválení souhlas s účastí
města na dražbě pozemků p.č. 2084, p.č. 2085, p.č. 2086,
p.č. 2087 vše v k.ú. Zbiroh. Tyto pozemky se nacházejí mezi
bytovými domy č.p. 423 – 424 a č.p. 390 – 391 a mají pro
město a jeho bytový fond důležitou funkci. Dražba bude
probíhat dne 6. 11. 2014. Současně RM doporučila výši
max. podání v průběhu dražby. V případě vydražení a před
zaplacením vydražené ceny bude svoláno ZM ke schválení
nákupu výše uvedených pozemků.
- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v okrsku E
město Zbiroh za 08/2014.
- projednala a schválila servisní smlouvu mezi městem a spol.
GIS Projekt, s.r.o., IČ: 290 65 968. Předmětem smlouvy

je pokračování informačního systému MISYS, zpracování
pasportů do IS MISYS (databáze vl. nemovitostí, kat. mapy
a další dig. datové sady od různých poskytovatelů).
- projednala a schválila smlouvu o činnosti koordinátora BOZP
na akci Zateplení MŠ Zbiroh. Realizaci BOZP provede
p. Petr Koura, DiS, IČ 874 64 535.
- projednala a schválila příkazní smlouvu mezi městem a spol.
Adestik s.r.o., IČ 252 47 069. Předmětem plnění je výkon
technického dozoru investora na akci Zateplení MŠ Zbiroh.
- projednala a schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Městský
úřad Zbiroh – dostavby. Účelem tohoto dodatku je změna
rozsahu prací. Změna zahrnuje vícepráce objednané během
realizace (některé jsou situované do staré budovy) a méněpráce, které se nerealizovaly.
- projednala a schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Městský
úřad Zbiroh – dostavba. Účelem tohoto dodatku je změna
bankovní záruky na pozastávku. Bankovní záruka ve výši
3% z celkové ceny díla se mění na pozastávku ve stejné výši
na dobu záruční doby na dílo.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

KULTURA

Životní jubilea – říjen 2014
Frána Ivan

70 let

KONCERT ČESKÉ HUDBY V LÍŠNÉ

Holfeldová Emilie

82 let

Voříšek Zdeněk

81 let

Benešová Jaroslava

82 let

Doležal Jaroslav

95 let

Veverka Viktor

91 let

Veverková Irena

86 let

Ješátková Marie

85 let

Rajzlerová Marie

85 let

Meduna Karel

84 let

Hlavatý Miroslav

89 let

Zní to až idylicky - a také to tak bylo. V Líšné se v kostele
Sv. Václava v době slavení svátku Sv. Václava 27.9.2014 konala
oslava české hudby a zpěv Svatováclavského chorálu. Zpívali
všichni za zvuků varhan a zpěvu paní Anny Maredové. To nebylo
vše. Na koncertě komorního souboru VARIACE ve složení Jan
Jouza, Vlasta Beranová, Jiří Poslední, Josef Dvořák a na lesní
roh Jindřich Kolář zazněly skladby Josefa Suka Meditace na
chorál Svatý Václave, od W.A. Mozarta kvartet pro lesní roh
a od Antonína Dvořáka Americký kvartet. Koncert byl citlivě
sestavený a vše krásně zapadalo dohromady. Byl to po 10 letech
opět koncert v Líšné, jinak jsme koncerty pořádali u Petra, asi
1,5 km vzdáleného. Myslím si, že líšenský kostelík je opomíjený
poklad. Je to skutečně kulturní a duchovní místo přímo uprostřed
vesnice, jeho prostory jsou srdci milé, je tam útulno. O kostel se
stará paní Kailová a paní Hošková.V kostele jsou funkční varhany. Když jsem před začátkem koncertu vzhlédla na kůr a uviděla
místní děti za doprovodu dospělých, chtě nechtě se mi vybavily
obrázky jakoby z dob minulých. Každé takové místo je svědek
časů minulých. V podstatě se nemění (pokud moc nechátrá),
a když se někomu podaří otevřít dveře, oprášit lavice, naplnit
prostor třeba hudbou, což je duchovno v té nejčistší podobě, může
zažít skutečně svátek.

nejstarší občan Zbiroha

Holeček Václav

85 let

J. Dlouhá, matrikářka

Vítání občánků
Dne 20. září 2014 se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Zbiroh
slavnostní vítání nových občánků našeho města. Pozváno bylo
7 dětí s převahou děvčátek:
Lucie Krákorová, Natálie Petrová, Tereza Rajmanová, Anežka Cajthamlová, Marie Sofie Šašková, Jakub Selmbacher
a Sebastián Peroutka.
Slavnostní projev přednesla paní Jana Vaníková, pověřená
členka zastupitelstva města.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly květinu a děti dárek (hračku). Slavnost byla proložena živou hudbou
paní učitelky Lenky Jandové a pěveckým vystoupením Elišky
Hauerové, Lucie Lužové a Šárky Nádvorníkové.
Fotografie z této slavnosti jsou umístěny na internetových
stránkách města Zbiroh.
Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Foto: K. Dvořáková
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Dvořákova hudba jako by naprosto jasně patřila do venkovského
kostelíčku rozměrů toho líšenského. Lidé přišli, všichni seděli, přidali jsme ještě asi 30 židlí. Momenty naprostého ticha po krásných
tónech se nechtělo nikomu rušit, hudba tzv. visela ve vzduchu.
Lidé odcházeli rozzářeni a děkovali. A my jsme byli tak nějak
tiše spokojeni, že se nám podařilo zase po dvou letech uspořádat
koncert a oživit jiné místo, které je sice každý den na očích, ale
stále skryto. Nesmíme zapomenout na úžasné občerstvení, které

napekly a připravily líšenské hasičky a také prodávaly. Výtěžek
z prodeje věnovaly jako příspěvek na opravu kostela Sv. Petra
a Pavla. Dohromady spolu s dobrovolným vstupným se vybralo
8 911 Kč. Moc si přejeme, aby započatá jednání mezi obcí Líšná
a farností Zbiroh dospěla k takovému závěru, aby se podařilo kostel
Sv. Petra a Pavla opravit a přitom byli všichni spokojeni, bude-li
to možné.
Klára a Josef Dvořákovi

Týden knihoven

Týden knihoven, ve dnech 6. – 12.10. 2014, jsme v naší knihovně
věnovali Ondřeji Sekorovi, který by se letošního 25. září dožil
115 let.
Knihovnu navštívily děti 1. stupně (1.-4.tř) ZŠ ve Zbiroze,
ale zavítaly k nám i děti z mlečické školy. V knihovně na ně
čekal Ferda Mravenec s Beruškou, se kterými si povídaly jak
o autoru samotném, tak o jeho nejslavnější knize Knížka Ferdy
Mravence. Malí návštěvníci si poslechli úryvky z knihy, luštili
křížovky, vyplňovali kvízy, prvňáčci hledali v textu písmenka,
která již znali. Každý si na památku odnesl omalovánku Ferdy
a jeho kamarádů. Pro dětské návštěvníky knihovny byla vyhlášena soutěž o nejhezčí obrázek Ferdy Mravence. Obrázky byly
vystaveny v dětském oddělení knihovny a na facebooku knihovny,
kde bylo možno hlasovat.
Pro dospělé čtenáře byly tento týden nové registrace zdarma
a odpouštěli jsme i pokuty za pozdní vrácení knih.

Foto: J. Hauerová

MěK Zbiroh, Jitka Hauerová

Kočky a lidé kolem nich – výstava

Městské muzeum ve Zbiroze ve spolupráci se Sekcí na ochranu koček při
Svobodě zvířat v Plzni srdečně zve na
výstavu „Kočky a lidé kolem nich“. Pro
velký úspěch výstavy fotografií s názvem
„Kočky a lidé kolem nich očima fotografa
Romana Muchky“ pořádá tato nezisková organizace již její třetí opakování,
tentokrát ve Zbiroze. Cílem výstavy je
najít pro opuštěné kočky, zobrazené na

vystavených fotografiích, nový domov,
představit lidi, kteří se o tyto kočky starají,
a vzbudit zájem veřejnosti o problematiku opuštěných koček ve městech a péči
o ně. K původním 18 fotografiím přibylo
dalších 20 v provedení Jindřicha Marka,
na nichž vám představujeme kočky přijaté
v posledním roce do depozit. Jsou to kočky po všech stránkách připravené k převzetí do nových domovů neboli k adopci,
tj. zdravé, odčervené, očkované a kočky

starší 8 měsíců i kastrované. Podle těchto
fotografií si můžete vybrat kočičku, která
vás zaujme a po domluvě s organizátory
výstavy vám bude předána. Vystavené
fotografie si také budete moci zakoupit.
Výstava ve vstupních prostorách zbirožského muzea potrvá od 3. do 28. listopadu
2014 a je přístupná od pondělí do pátku od
9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hodin.
E. Svobodová

SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ NA ZÁMKU ZBIROH
SOBOTA 15. 11. 2014 OD 11:00 HODIN
Na zámku Zbiroh bude probíhat tradiční Svatomartinské
posvícení, během něhož můžete ochutnat nejlepší česká
a moravská vína.
Vedle mladého svatomartinského vína od předních českých
a moravských vinařů si můžete dopřát svatomartinskou husu,
koláče a další lahůdky v zámecké krčmě. Na zámku budou probíhat komentované prohlídky s průvodci. K vidění je zde velký sál,
kde maloval Alfons Mucha slavnou Slovanskou epopej. Bohatý je
však také doprovodný program, který nabídne spoustu středověké
zábavy. Připraven je také lidový jarmark, na kterém budou svůj
um předvádět mistři řemeslníci.
Na co všechno se můžete na zámku Zbiroh těšit:
ochutnávka nejlepších svatomartinských vín z Moravy a Čech
pečené svatomartinské husy
jarmark a ukázky řemesel
slavnostní příjezd svatého Martina na bílém koni
prohlídky stálé výstavy
Více informací najdete na našich stránkách www.zbiroh.com

Foto: P. Herynek

Středeční podvečer 15. října patřil v Městské knihovně
Dr. Josefa Palivce Mgr. Petru Němcovi – zbirožskému občanu
a cestovateli. V hojném počtu se dostavili přátelé a příznivci
autora, aby se zúčastnili křtu jeho knihy Toulky milovníků
hor. V přátelské atmosféře se neslo autorské čtení, křest knihy,
povídání o cestách i následná autogramiáda.
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Městská knihovna Dr. Josefa Palivce
čtvrtek 20. listopadu 2014 od 17,00 hodin
cestopisná přednáška
Lenka a Václav Špillarovi
Zanzibar - ostrov vůní a otroků
Vstupné: 20,- Kč

Divadelní spolek J. K. Tyla Mýto
zve malé i velké diváky na divadelní hru Jana Drdy

Hrátky s čertem
v sobotu 22. listopadu 2014 od 17,00 hodin
v budově stálého kina ve Zbiroze

Jednou v roce na Vánoce …

ZO ČSŽ a děti ZŠ Zbiroh pořádají
v budově nové velké zasedací místnosti MěÚ Zbiroh
25. 11. – 29. 11. 2014
Předvánoční výstavu
vánoční dekorace, ruční práce našich žen a dětí ZŠ Zbiroh
pondělí 24. 11. 9,00 – 11,00 14,00 – 17,00 příjem prací
úterý - pátek
9,00 – 17,00			
sobota 29. 11.
9,00 – 12,30
neděle 30. 11.			 14,00 – 16,00 výdej
pondělí 1. 12.
9,00 – 10,00 vracení vystav. prací

Zájezd do Národního divadla v Praze - v tomto roce již naposled: Dne 3. prosince 2014 se uskuteční zájezd na představení
Strakonický dudák - nejslavnější hru českého klasika Josefa
Kajetána Tyla. Báchorka je určená dospělým i dětem, prolínají
se v ní reálné, typicky české postavy s tajemnou říší přírody,
se světem nadpřirozených sil. Večerní představení, začátek
v 19,00 hodin. Autobus pojede i přes Kařez. Zájemci se mohou přihlásit v Informačním centru Zbiroh nebo telefonicky
na 371 784 621. Cena vstupenek včetně dopravy je 420,a 470,- Kč dle sedadla v divadle.
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Listopad ve Zbirožském dvoře

Program pro děti i rodiče
8. 11. „Ochutnej můj koláček“ - zveme
všechny, kdo mají chuť na domácí koláčky,
buchty, štrůdly, bábovky!
Maminky, babičky a všichni šikovní
domácí pekaři! Přineste do Zbirožského
dvora vlastnoručně s láskou upečený
moučník, či třeba jen pár kousků, které
se Vám podaří zachránit před domácími
strávníky. Vaše pečené skvosty společně

nabídneme návštěvníkům akce „Ochutnej
můj koláček“. Vybraný obnos pak věnujete
na dobrou věc. Co říkáte? Mohli bychom
o vánočních svátcích například potěšit dárečky ty, kterým bývá o Vánocích smutno,
protože jsou sami. A nejsou to jen senioři.
Víte o někom, kdo je sám? Pošlete náměty
na email: toja.zbiroh@seznam.cz.
Začátek naší první vánoční charitativní
akce je ve 14.00 hodin. A vy všichni ostatní
jste samozřejmě též srdečně vítáni, neboť
6

na vás záleží, jak velkou radost o Vánocích
osamělým srdcím společně přichystáme. K
dobré náladě všem návštěvníkům nabídneme welcome drink - domácí bylinkový
čaj s medem a kousek nějaké té dobroty
připravené ve venkovní peci. Akce bude
pokračovat i během koncertu kapely Živá
huba, která to s námi umí dobře roztočit!
15. 11. Výtvarná dílna pro děti i rodiče:
„Vyrob si lampión“ - odpolední zábava pro
děti - Zbirožský dvůr, začátek ve 14. hodin.

Vstupné 30,- Kč, každý obdrží potřebné
pomůcky a domácí bylinkový čajíček
na uvítanou.
16. 11. Lampionový průvod - slavnostní
zakončení průvodu ve Zbirožském dvoře
v 18.00 hodin ohňostrojem!
29. 11. Rozsvícení stromečku ve Zbirožském dvoře:
Výtvarná dílna pro tvořivé děti i rodiče:
výroba ozdob na vánoční stromek, vstupné
30 Kč, cena zahrnuje výtvarné potřeby
a bylinkový čaj - začátek ve 14.00 hodin.
Vánoční koncert: vystoupení žáků ZUŠ
Zbiroh, 16.00 -17.00
Slavnostní rozsvícení stromu na nádvoří
Zbirožského dvora 17.00
Listopadové hudební události ve Zbirožském dvoře - Tančíme nejen v teniskách
Setřeste starosti nashromážděné během pracovního týdne, pátky a soboty
ve Zbirožském dvoře jsou k tomu jako
stvořené. K sousedskému posezení v naší
Galerii U veselé noty máme teplo! Nová
kamínka potěší i nejedno oko, plápolající

INFORMACE
ZUŠ ZBIROH INFORMUJE

V říjnu se již naplno rozběhly bohaté aktivity naší školy. 21. října se trumpetisté
Nicolas Canavarro a Josef Čerpl zúčastnili
v Praze semináře slavného amerického
trumpetisty Allena Vizzutiho. Dozvěděli
se řadu nových poznatků, které využijí
do dalšího studia. 23. října se uskutečnil
první letošní školní koncert, na kterém
vystoupili ti žáci, kteří do nového školního
roku vykročili připraveni po prázdninách
a kteří tak stihli, v krátkém čase, připravit
své koncertní vystoupení.
O víkendu 18.-19. října se konala celostátní Písňová soutěž Bohuslava Martinů
v Praze, ve které se s velkým úspěchem
umístila naše žačka pěveckého oddělení
Hana Koreisová, pod vedením MgA. Andrey Frídové a za doprovodu pana učitele
Eduarda Spáčila. Do školy přivážejí cenu
za 2. místo v obrovské konkurenci a patří
jim náš velký obdiv a blahopřání.

V Informačním centru jsou
v prodeji:

Kniha od Otomara Dvořáka „Podbrdskou krajinou Rokycanska a Zbirožska“
– za 299,-Kč
Kniha „Zakukala žežulička“ je v předvánoční slevě jen za 199,- Kč.
Kniha Mgr. Petra Němce „Toulky milovníků hor“ za 199,- Kč.

oheň dokresluje přátelskou
atmosféru víkendových
večerů. Přijďte pobejt, stojí
to opravdu za to! Páteční
sousedská posezení, která
potěší všechny generace,
podladí hudbou na přání DJ
FranKo. Na akce je dobrovolné vstupné. Pečlivě jsme
připravili i listopadový
hudební program:
8. 11. Koncert Brzdaři
- country pohodička
od 19.00
14. 11. Retroparty
- DJ FranKo, 20.00
15. 11. Koncert: The Villains - starý
dobrý bigbít, soul i blues, od 19.00
21. 11. Retroparty - DJ FranKo, 20.00
22. 11. Koncert ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka
28. 11. Retroparty - DJ FranKo, 20.00
Další informace najdete na www.zbiroh-dvur.cz a na Facebooku Zbirožský dvůr.
28. listopadu se uskuteční Slavnostní koncert ZUŠ, kde bude pokřtěno první CD naší
školy, které natočili naši nejúspěšnější žáci,
pěvecký sbor a orchestr ESO. Jako kmotři
CD se představí významné osobnosti kulturního života Aleš Březina, přední český
hudební skladatel a muzikolog, Dalibor
Bárta, dirigent orchestru Tremolo a Martin
Vačkář, japanolog a scénárista. V bohatém
programu koncertu se představí komorní
soubory školy, sólisté a orchestr ESO.
Na poslední listopadový den připadne
letos první adventní neděle, a tak vás
zveme zároveň na vystoupení žáků naší
školy při rozsvícení vánočních stromů. Ve
Zbirožském dvoře 29. 11. od 16 do 17 hod.
a na proluce ve Zbiroze 30. 11. v 16.30
hod. Při stejné události 30. listopadu
v 16 hod. vystoupí už tradičně žáci paní učitelky Hany Chaloupkové v obci Kostelík.
Těšíme se na vás a přejeme krásné podzimní dny.
Za kolektiv ZUŠ Jan Vitinger DiS.

Něco pro sběratele pohlednic

V Informačním centru Zbiroh si sběratelé
mohou vybrat z široké nabídky pohlednice méně známých hradů, zámků a tvrzí
(i těch téměř zaniklých) z Rokycanska.
Kromě toho je zde velký výběr pohlednic obcí a turisticky zajímavých míst
tohoto regionu. Pohlednice se prodávají
za 5,- Kč.
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Už brzy tam najdete prosincové akce
s nejedním překvapením. Těšíme se na vás
ve Zbirožském dvoře!

LISTÁRNA
Není koho volit?

Jako řadový občan tohoto města jsem
4. 10. t.r. navštívil předvolební mítink
nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh.
Toto občanské sdružení funguje již delší
dobu a má konkrétní výsledky. Je zcela
jasné, jaký volební program má a co
chce konkrétně dělat pro občany. Jako
jediní písemně zveřejnili tento program,
každý si ho mohl přečíst a eventuálně
se zeptat na konkrétní věci. Není mi
známo, že další 2 sdružení NK a 2 pol.
strany jdoucí do voleb by takovýto
program zveřejnily. Byl jsem nadšen
přátelským přijetím, věcnou rozmluvou
o problémech, co vlastně občana tohoto města trápí, ale i hezkým a milým
pohoštěním, které sami vlastnoručně
vyrobili a připravili.
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému občanskému hnutí Lepší Zbiroh,
všem jeho kandidátům a příznivcům.
Petr Sirotek, Zbiroh 393

Do redakce jsme dostali podzimní verše
od paní Marcely Svejkovské, mnohé čtenáře určitě potěší.
Barevné listí chodníkům sluší,
jen ptáci ve větvích zimu už tuší.
Den ráno vyspává,
noc se dřív budí,
rosa když roztává,
květiny studí.
Sluníčko znavené na jih se vrací
cestou ho provází i tažní ptáci.
Když z lesů doléhá jelenů troubení,
Zbiroh i okolí se náhle promění.
Podzimní paleta barvami zahýří,
vítr je po kraji půvabně rozvíří.

SPORT
Hokejový zpravodaj

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat
aktuální informace z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí
15. září 2014 – 15. říjen 2014.
„A“ mužstvo (KSM B): sehrálo 2 mistrovská utkání. Bilance za zmíněné mezidobí
činila 0-0-2 při skóre 7:19, zisk 0 bodů.
Jedno mistrovské utkání bylo odloženo
na neurčito.
1. mistrovské utkání nového ročníku
KSM; 28. září 2014; ZS KOOP Plzeň:
„A“ mužstvo v oslabené sestavě cestovalo
k historicky prvnímu duelu v B skupině
KSM. Soupeřem byl tým HC Nýřany, jeden z favoritů této skupiny. Po nepovedené
úvodní třetině jsme dokázali srovnat krok
a v polovině utkání dokonce snížit na rozdíl
jediné branky. V závěrečné části nám však
došly síly a ve fyzicky důrazném utkání
jsme utrpěli prohru 8:3. Co do hokejovosti, soupeř nedosahoval kvalit nejlepších
mužstev C skupiny KSM (např. Losiná,
Sedlec). HC Nýřany – TJ Město Zbiroh
„A“: 8:3. Třetiny: 4:1, 2:2, 2:0. Branky
TJ: Křížek, Kokoška J., Vaněk. Vyloučení
TJ: 10x 2 minuty, 1x TH (3 zápasy stop
Kokoška J.).
2. mistrovské utkání; 4. října 2014;

ZS Rokycany: na domácím kluzišti jsme
přivítali tým TJ Baník Líně. S houževnatým soupeřem jsme se do předloňska
pravidelně střetávali, jelikož působil v D
a posléze C skupinách KSM. V ještě více
prořídlé sestavě (absence 9 hráčů základní
sestavy a brankáře) jsme doslova utrpěli
debakl s hratelným soupeřem. Byli jsme
horší naprosto ve všech herních činnostech
a po zásluze jsme dostali příděl v podobě
11 branek oproti 4 vstřeleným. TJ Město
Zbiroh „A“ - TJ Baník Líně: 4:11. Třetiny: 1:3, 1:6, 2:2. Branky TJ Město: Zikmund 3x, Faltejsek. Vyloučení TJ Město:
5x 2 minuty, 1x OK.
Doplňme, že dne 16. září 2014 jsme sehráli
poslední přípravné utkání s týmem HC K
Plzeň (KSM A). Výkonnostní rozdíl byl
znatelný (soupeř mimo jiné posílen dvěma
hráči se zkušenostmi z nižších zámořských
soutěží), takže není k podivu, že jsme
prohráli 2:11.
Na špatných výsledcích „A“ mužstva se
podílí vícero faktorů. Mimo jiné zmiňme
rozsáhlou dlouhodobou marodku (5 hráčů
loňské základní sestavy), sezónní práce či
odchod do jiných oddílů (např. hostování
hráče Michala Marka). K vyřešení problémů a překlenutí krize byl hlavní tým posílen brankářem Petrem Vildem (hostování z
HC Lipnice) a v jednání jsou střídavé starty
vybraných rokycanských juniorů.

„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo 2
mistrovská utkání s bilancí 0-0-2 při skóre
8:13, zisk 0 bodů.
1. kolo (26. září 2014, ZS KOOP Plzeň):
1. LHC Kralovice - TJ Město Zbiroh „B“:
9:6. Branky TJ: Faltejsek 2x, Křížek 2x,
Vaněk, Dongres.
2. kolo: volno.
3. kolo (11. října 2014, ZS Domažlice):
HC Tempo Staňkov – TJ Město Zbiroh
„B“: 4:2. Branky TJ: Vaněk jr., Vaněk st..
Prostřednictvím Měsíčníku Zbirožsko
bychom chtěli poděkovat všem partnerům
a podporovatelům oddílu ledního hokeje
TJ Město Zbiroh v sezóně 2014/2015.
Kompletní výčet uvedeme v prosincovém
vydání měsíčníku. Ještě jednou děkujeme!
Nadcházející zápasy jsou uveřejňovány na
webu Města Zbiroh a domácí zápasy jsou
rovněž vyhlašovány městským rozhlasem.
Další průběžné informace, výsledky, aktuality a fotografie dostupné na webových
adresách http://hokejzbiroh.blogspot.
cz/, http://www.zbiroh.cz/, http://plzenskyhokej.cz/ a http://zbirohhokej.rajce.
idnes.cz/. Informace rovněž k dohledání
na oddílové nástěnce (na budově stálého
kina) a na facebookové skupině „TJ Město
Zbiroh, oddíl ledního hokeje“ či v regioZa oddíl ledního hokeje
nálním tisku.
		

Bc. Zdeněk Maier, jednatel.

INZERCE
Oznamujeme občanům
města Zbiroh
i okolních obcí otevření

OČNÍ ORDINACE

v budově zdravotního střediska ve Zbiroze.
Máme smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Objednávat se je možné na telefonních
číslech 728 208 294, 371 596 354
nebo na emailové adrese
info@ocniberoun.cz.
Ordinační hodiny:
středa – pátek: 8,00 – 16,00 hodin
(pouze pro objednané pacienty)

Zdravotní středisko
Masarykovo nám. 275, 338 08 ZBIROH
Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Petr Kugler, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek, Rudolf Pražský. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.
Cena 7,- Kč
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