MĚSÍČNÍK
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
vás informoval o činnosti a plánech
našeho města. Z množství informací
vybírám ty důležitější - prohlídka
bytovek, opravy komunikací,
návrh jarní výsadby, sjednocení
kontaktních emailových adres
příspěvkových organizací.
13. ledna jsme provedli prohlídku některých nemovitostí města. Získali jsme
konkrétní představu o jejich stavu a zahrneme zjištěné nedostatky do plánu oprav
a investičních akcí v nadcházejícím období. Kvalita bydlení ve Zbiroze je jednou
z našich hlavních priorit, proto se tímto
tématem budeme i nadále zabývat.
Pro opravu chodníků a místních komunikací připravujeme seznam závad včetně jejich rozsahu. Opravy asfaltových povrchů
však budou muset počkat na příznivější
počasí a vyšší teploty, aby jejich oprava
měla požadovanou kvalitu a nebyla příliš
nákladná.
Celkovou revitalizaci náměstí zřejmě letos
nestihneme realizovat, jelikož bychom
rádi před zadáním projektové dokumentace získali lepší představu o názorech
veřejnosti na aktuální podobu studie revitalizace. Veřejná debata na toto téma bude
vyžadovat čas na její přípravu a následně
také vyhodnocení. Budeme rádi, když se
nám letos podaří vytvořit projektovou
dokumentaci k realizaci záměru po veřejné debatě. Proto v tomto roce provedeme
alespoň opravy komunikací a veřejného
osvětlení, které už je na některých místech
v havarijním stavu.
Částečného zlepšení veřejného prostoru

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 29. prosince 2014
Rada města projednala a doporučila

ZBIROŽSKO
bychom se ale mohli dočkat už letos. Navrhl jsem zastupitelům, abychom upravili
veřejný prostor výsadbou květin. Společně
s předsedkyní komise pro ekologii a veřejný prostor Jitkou Seidlovou a zahradnicí
Hanou Skalkovou jsme vytipovali vhodná
místa: kruhový objezd a jeho okolí, kolem
autobusové zastávky naproti kostelu,
některé plochy na náměstí a v prostoru
bytovek. Byl bych rád, kdybyste nám poslali další tipy a na realizaci se i podíleli.
Pomoc zatím přislíbily některé členky ze
svazu žen, naši dobrovolní hasiči nabídli
pomoc se zaléváním a věřím, že by se
mohli přidat i další dobrovolníci. Jarní
výsadbu bychom mohli zorganizovat jako
veřejnou společenskou sdružovací akci
spojenou s vítáním jara.
Pokud se vám tento záměr líbí, budu rád,
když mi napíšete na:
starosta@zbiroh.cz nebo oslovíte některé
ze zastupitelů a sdělíte jim svůj názor.
Bude záležet samozřejmě na vás a zastupitelích, zda tento záměr podpoříte a dojde
k jeho realizaci.
Závěrem jedna technická informace. Pro
snadnější zapamatování kontaktů na naše
příspěvkové organizace jsme jim nastavili
nové adresy pro elektronickou poštu:
ms@zbiroh.cz - mateřská škola,
zs@zbiroh.cz - základní škola
a zus@zbiroh.cz - základní umělecká škola
Původní adresy, které jste dosud používali,
zůstávají i nadále plně funkční. Věřím,
že tato drobná úprava přinese usnadnění
vaší komunikace.

ÚNOR
2015

Bezplatná právní poradna opět
ve Zbiroze. Více na str. 2

Na stav bytového fondu jsme se zeptali za Vás na str. 3 předsedy bytové
a sociální komise Martina Horáka.

Plesová sezóna je ve zbirožské sokolovně v plném proudu. Po myslivcích
se v únoru přidají hasiči a fotbalisti.
Město nezapomnělo ani na děti.
Pozvánky na str. 4

Ing. Milan Rusek, starosta města
21. ledna 2015

ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Zbiroh
o výměře cca 90 m2. Kupujícími
jsou majitelé přilehlého pozemku p.č.
1491/4. Doporučená prodejní cena

Zdravotnická zařízení
ve Zbiroze str. 11 - 12
Program kina na str. 10.
Pozor na změnu promítání filmu
Hodinový manžel!
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je 60,- Kč/1 m2. Podmínkou je zhotovení geometrického rozdělovacího
plánu a jeho registrace na katastru. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku
vč. geometrického plánu zaplatí kupující. Součástí usnesení je grafická
příloha.
- projednala a schválila žádost spolku
Pro Lepší Zbiroh na úhradu části nákladů spojených s likvidací černých
skládek. Formou bude darovací smlou-

va mezi městem a spolkem na částku
15.700,- Kč ještě do konce r. 2014. RM
schvaluje tuto darovací smlouvu.
- projednala a schválila žádost na montáž antény sat. tel. přijímače na fasádě
domu čp. 396. Po předchozím nájemci
bytu č.13 ve výše uvedeném domě
zůstala konzola na vnější fasádě. RM
upozornila na povinnost demontovat
všechny sat. antény na fasádě domu
v případě komplexního zateplování

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Zbiroh
č. 2/2004 a je splatný do 31. 3. 2015.
Poplatek ze psa činí ročně:
a) v rodinném domě 50,- Kč
b) v částech Chotětín, Jablečno, Přísednice, Třebnuška 30,- Kč
c) v sídlišti 500,- Kč
d) v sídlišti, je-li vlastníkem psa poživatel důchodu, který je jeho
jediným příjmem 200,- Kč
e) určeného k hlídání provozních objektů 100,- Kč
f) členové České myslivecké jednoty 0,- Kč
Za druhého a dalšího psa jsou poplatky zvýšené (viz vyhláška).

Advokátní kancelář JUDr. Anny Outlé
ve spolupráci s Městem Zbiroh nabízí
bezplatnou právní poradnu.
Jde o cca 15 minutovou konzultaci
s právníkem. Poradna je určena fyzickým osobám, obyvatelům našeho města
a přilehlých obcí.

Změna v organizaci obřadu
„Vítání občánků“

Město Zbiroh pořádá pro své nové
malé občánky 2x ročně slavnostní vítání.
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
však již není možné na tento obřad zvát
děti automaticky, ale pouze na základě
přihlášení od jejich rodičů.
Dětem, které mají trvalé bydliště ve Zbiroze a narodily se v období od počátku
července 2014 do konce prosince 2014,
bude ještě pozvánka matrikou MěÚ Zbiroh
zaslána.
Děti, které se narodí od 1.1.2015, mohou
rodiče na matrice sami přihlásit. Proto
tímto žádáme rodiče, kteří o přivítání
dítěte mají zájem, aby kontaktovali:
Jitku Dlouhou na tel. č. 371 784 540,
případně Ludmilu Zdvořanovou na tel.
č. 371 794 032.
Písemná přihláška je k dispozici:
-  na matrice nebo sociálním odboru MěÚ
Zbiroh

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Poplatek je možno uhradit:
v hotovosti na MěÚ Zbiroh, podatelna (1. patro), pokladna
(přízemí)
převodem na účet č. 843565309/0800 u České spořitelny
složenkou
U plateb převodem na účet či složenkou je nutné znát variabilní
symbol.
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č. 371794003, 371794004
nebo na e-mailu: mesto@zbiroh.cz
Upozornění: Od roku 2014 nejsou poplatníkům rozesílány výzvy
k úhradě ani poštovní poukázky.

Výzva k úhradě místního poplatku ze psů

Bezplatná právní poradna opět ve
Zbiroze na městském úřadě

vnějších svislých konstrukcí domu
v budoucnu.
- schválila nové cestovní náhrady dle
vyhlášky č.328/2014 Sb.
- projednala a schválila rozpočtové opatření č.14/2014 a č. 15/2014
- projednala návrh výzvy na správu
lesního majetku města. RM se k této
problematice vrátí v lednu 2015.

Ivana Lobazová, MěÚ Zbiroh
evidence místního poplatku

Poradna bude jedenkrát měsíčně vždy
první úterý v měsíci, rozpis viz níže. Konzultační hodiny vždy mezi 9:00 a 10:00
hod. dopoledne. K dispozici bude malá
zasedací místnost v I. patře budovy MěÚ
Zbiroh, Masarykovo nám. 112.
V případě zájmu o tuto právní poradu
je bezpodmínečně nutné předchozí
objednání na tel. 371 794 022 nebo
371 794 003, ing. Květoň, pí. Lobazová.

Registrace zájemců bude probíhat podle
pořadí tel. objednávky.
Termíny v roce 2015:
3. února
3. března
7. dubna
5. května
2. června

7. července
4. srpna
1. září
6. října
3. listopadu
1. prosince

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Životní jubilea - leden 2015
Mužík Jiří
Pěnkavová Milada
Balejová Marie
Míková Věra
Švarcová Regina
Veselý Miloš
Soukupová Vlasta
Sklenář Václav

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let

Pacovská Božena
Nepeřená Drahomíra
Mudrová Marie
Inemanová Růžena
Skačík Oldřich
Veverková Jaruška
Leníková Valerie

80 let
86 let
81 let
84 let
81 let
86 let
85 let

Trejbal Václav

82 let

J. Dlouhá, matrikářka

-  na webových stránkách města Zbiroh
Podmínkou pro přihlášení je trvalý pobyt
dítěte ve Zbiroze a věk dítěte od 2 měsíců
do 1 roku.
Způsob doručení přihlášky na matriku:
- osobně – vyplnit a zanechat v kanceláři
matriky nebo soc. odboru
- poštou na adresu:
Městský úřad Zbiroh - Matrika
Masarykovo náměstí 112
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338 08 Zbiroh
- emailem se zaručeným elektronickým
podpisem na adresu:
matrika@zbiroh.cz
- datovou schránkou
Na základě odevzdané přihlášky Vám bude
s předstihem na Vámi uvedený kontakt
zaslána pozvánka s konkrétním datem
a hodinou obřadu.
Jitka Dlouhá – matrikářka

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Mnoho nájemníků si stěžuje na plísně v bytech. Jde o letitý
problém, ale kritickým problémem, ohrožujícím již zdraví
nájemníků, zůstávají plesnivé stropní plochy nikoliv v přízemních bytech, ale v bytech v nejvyšších podlažích pod
střechou. Jak bude tento problém řešen?
Tento problém se musí řešit komplexně a musí na něm spolupracovat vlastník, tj. město, a správce - firma Inzula. Jakým
způsobem, se teprve musí ujasnit. Jednání o tomto problému
již započala, ale vše je na začátku.
V současné době je vše otázka finančních prostředků. Najde
se v již tak napjatém městském rozpočtu, který se bude na
příštím městském zastupitelstvu schvalovat, finanční částka
na vyřešení alespoň těch nejkritičtějších závad a nedostatků?
Jaký bude postup, případně návrhy na rychlé řešení?
Stanovení priorit a postupů, jak problémy s byty řešit, se musí
projednat na městském zastupitelstvu. Například chybějící
sklepní okna v bývalých „zbirovijáckých bytovkách“ jsou už
v řešení.
Děkuji za rozhovor.

Několik otázek jsme položili panu Martinu
Horákovi, předsedovi bytové a sociální komise.

V úterý 13. 1. 2015 byla provedena prohlídka bytového fondu
města za přítomnosti správce bytového fondu spol. INZULA,
starosty města, vedoucího odboru výstavby a členů bytové
komise. Co bylo hlavním cílem této kontroly?
Cílem této seznamovací schůzky bylo prohlédnout si některé
domy, sklepní prostory a byty, aby si všichni zúčastnění udělali
představu, v jakém stavu je bytový fond. Nebyla to tedy kontrola,
pouze úvodní schůzka, po které budou následovat další jednání.
Zejména občané starých bytovek si stěžují na staré neřešené
problémy, jako chybějící sklepní okna, havarijní vodovodní
rozvody jak teplé, tak studené vody ve sklepních prostorech,
atd. Dojde v tomto směru k nějaké nápravě?
Byl bych moc rád. Sám za sebe mohu říct, že „staré bytovky“
a bývalé „zbirovijácké bytovky“ jsou mojí prioritou. Tyto bytovky jsou v nejhorším stavu a myslím si, že bydlení v nich je
na hranici únosnosti.

Petr Herynek

Foto: M. Horák

Foto: M. Horák

KULTURA

a další zajímavosti z knihovny.
Na stránkách je online katalog náš i katalog rokycanské knihovny
(Katalog Ro). Knihy lze v našem katalogu rezervovat, ale žádosti
o rezervaci knihy můžete i zasílat na email knihovna2@zbiroh.cz.
Knihy, které nemáme ve fondu, lze objednat přes meziknihovní
výpůjční službu (MVS) z jakékoli knihovny v ČR za poplatek
50,-- Kč za knihu. Pouze knihy z rokycanské knihovny nám
půjčují bez poplatku.
Přejeme všem našim stávajícím a novým čtenářům hodně úspěchů
a zdraví v novém roce a těšíme se na Vaši návštěvu.

I v novém roce 2015 myslí Městská knihovna
Dr. Josefa Palivce Zbiroh na své čtenáře

Nově jsme rozšířili výpůjční dobu v pondělí do 18.00 hodin,
chystáme rozšířit knihovnu o čítárnu, připravujeme akce pro
děti (Noc s Andersenem, tematické besedy…), pro dospělé pak
cestopisné besedy, v jednání je beseda o bylinkách a pro ženy
beseda se stylistkou.
Knihovna na svých webových (knihovnazbiroh.webk.cz)
a na facebookových stránkách pravidelně uveřejňuje seznam
nových knih, informace o akcích a fotografie z nich, výpůjční
dobu knihovny, poplatky za služby, knihovní řád, ankety, kvízy

Jitka Hauerová, MěK Zbiroh

CestopisnáZpřednáška
MartinZMykiska

ZZZZZZJarnímZÍránem
ZZZZZZZZZZZZZzemíZZdávnýchZZcivilizací
ZZZZZZZZZZZZZZZZaZpohostinnýchZlidí
4.ZúnoraZ2015
odZ17.00Zhodin
ZZZZMěstskáZknihovna
Dr.ZJosefaZPalivceZZbiroh
vstupZ20K--ZKč

foto: J. Hauerová
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Fotbalový oddíl TJ Město Zbiroh

Sbor dobrovolných hasičů Zbiroh
Vás srdečně zve na

pořádá

21. února 2015 v sokolovně
od 20.00 hod.

28. února 2015 od 20.00 hodin
v sokolovně Zbiroh

k tanci hraje skupina GALAXIE
vystoupí Disco Klub TEAM
SOPTÍCI Zbiroh

k tanci zahraje skupina

Vstupné: 100,- Kč
Vstup pouze ve společenském obleku.

GONG

Můžete se těšit na
bohatou tombolu.

BOHATÁ TOMBOLA

BÁL JE NEKUŘÁCKÝ!!!

Vstupné 120,-- Kč

Obrazy Silvie Hoblové

Dětské maškarní odpoledne

Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně zve na výstavu obrazů
pod názvem GENESIS OF THE NEMESIS mladé výtvarnice Silvie Hoblové. Vernisáž proběhne v úterý 3. března 2015 v 17.00
ve výstavní síni muzea.
Tato mladá rodačka, dnes žijící v Berouně, poprvé představí
veřejnosti vlastní tvorbu, a to na výstavě ve svém rodném městě.
Na výstavě zhlédneme obrazy vytvořené olejomalbou na plátně.
V její tvorbě nacházíme styl abstraktní impresionismus. Malováním se zabývá již řadu let a je pro ni moderním pojetím vnímání
současného dění světa. Nenechte si ujít tvorbu Silvie Hoblové.
Přijměte pozvání jak na vernisáž, tak i po celou dobu trvání výstavy až do 29. března 2015.

neděle 22. února 2015
od 15.00 hodin
Sokolovna Zbiroh
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
Vstupné: 20,-- Kč, masky zdarma!

D. Viletová

Program ve Zbirožském dvoře

7. 2.ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka, začátek 19,00
14. 2. Radůstky za šesták: Burza hraček, oblečení pro malé
i velké, 10,00 -18,00
21. 2.LenkoPetrovské trachtace ve Zbirožském dvoře – zábavné odpoledne a tanečkový večer nejen pro Lenky a Petry, pro
děti od 14,00, Tančíme v teniskách – retropárty, tanec od 19,00
28. 2. Tvořivá dílna ve Zbirožském dvoře pro děti i rodiče:
„Kurz fotografování“

Obrázky z cest po Jižní Americe
– beseda a výstava snímků Petra Tatara

Od konce ledna 2015 si příznivci cestování mohou prohlédnout
v Městském muzeu ve Zbiroze snímky z putování po Jižní
Americe na výstavě „Obrázky z cest po Jižní Americe“. Tuto
výstavu zakončí svým poutavým vyprávěním a promítáním videí
a fotografií na Zbirožsku známý cestovatel Petr Tatar. Beseda se

foto: P. Tatar
Na lodi v Chile
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uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 17.00 ve výstavní síni
muzea. Výstava i beseda nás zavede do zajímavých míst v Peru,
Chile, Bolívii, Argentině a mnohých dalších. Srdečně zveme.

Připravujeme na březen:
1. 3.
Dětské promítání – multifunkční sál
3. 3.
Obrazy Sylvie Hoblové - muzeum
6. 3.
Večer se šansonem – E. Melicharová a Kvartet Slávy Tauše – kino
7. 3.
Koncert a tancovačka ŽIVÁ HUBA – Zbirožský dvůr
13. 3.
Promítání pro dospělé – Hodinový manžel – multifunkční sál
2.-8. 3.
Týden čtení – knihovna
16.–22. 3. Velikonoční výstava ČSŽ a dětí ZŠ – multifunkční sál
26. 3.
Otomar Dvořák – Podbrdskou krajinou Rokycanska a Podbrdska
– beseda - muzeum
27. 3.
Noc s Andersenem - knihovna

LISTÁRNA
Vzpomínka na
Jiřího Bezděkovského

Milí čtenáři, dne 3. 2. by houslista a pedagog Jiří Bezděkovský (1920 – 2014)
oslavil 95. narozeniny, bohužel v říjnu
loňského roku odešel, a tak bych ráda
zavzpomínala na tohoto výjimečného
houslistu, jenž ve Zbiroze mnohokrát
a velice rád koncertoval.
J. B. se hudbě věnoval po celý svůj život.
Na housle ho začal vyučovat jeho otec
Jaroslav Bezděkovský. Dráhu houslisty
malému Jirkovi předpověděl již pedagog
Otakar Ševčík, který tehdy prohlásil:
„Nepustit, nepustit, držet ho nadále, neboť
to bude jeho obživa.“ A nemýlil se.
J. B. vystudoval Státní konzervatoř hudby

INFORMACE

v Praze. Studium završil Sukovou Fantazií
g moll pro housle a orchestr. Za toto provedení získal 1. cenu v soutěži pořádané
k poctě 80. narozenin O. Ševčíka. V porotě
zasedl i dirigent, houslista a pedagog Václav Talich. J. B. si V. Talicha nesmírně vážil
a mnohokrát s ním později spolupracoval.
J. B. působil jako koncertní mistr v Symfonickém orchestru Československého
rozhlasu v Praze a tuto nelehkou a velmi
zodpovědnou funkci zastával úctyhodných
40 let. Poslední nahrávku se Smyčcovým
orchestrem Českého rozhlasu vytvořil
v neuvěřitelných 87 letech.
Jméno tohoto neobyčejného houslisty je
také spjato s Českým komorním orchestrem, v němž jako zástupce koncertního
mistra Josefa Vlacha působil 20 let. Dále
byl zakladatelem Pražského komorního
orchestru bez dirigenta, Klubu sólistů
a Drdlova kvarteta. Působil v Heřmanovu
triu, Vycpálkově duu, Smyčcovém orchestru Dalibora Brázdy, Berounském komorním orchestru za dirigování Talichova
žáka Milana Pospíšila a v mnoha dalších
hudebních tělesech.
Vedle koncertní činnosti se také řadu let
věnoval výuce hry na housle, kterou stavěl na metodě O. Ševčíka. Jako pedagog
působil v LŠU v Berouně, Zdicích, ZUŠ v
Kladně, dále na konzervatoři v Teplicích
a v Praze, ale také v ZUŠ Josefa Slavíka
v Hořovicích, kdy v roce 2011 velice rád

Slavnostní zápis do Základní školy J. V. Sládka Zbiroh
V pátek 23. ledna 2015 proběhl na naší škole zápis do prvního
ročníku. Letos přišlo 37 dětí, na které čekaly hrátky se zvířátky,
poznávání barev a geometrických tvarů, hledání rozdílů na obrázcích i ve zvucích. Za svou snahu byly odměněny dárečky, které
pro ně připravili žáci školy. Všem návštěvníkům slavnostního
zápisu jsme se tuto slavnostní chvíli snažili osladit pozváním
do naší zápisové cukrárny. Na zápis již tradičně navazuje přípravný kurz pro předškoláky, ve kterém se děti na vstup do školy
připravují také hravou formou.
Na nové prvňáčky se těšíme a přejeme jim ve škole hodně příjemně prožitých dnů!
Pedagogický sbor Základní školy J. V. Sládka Zbiroh
5

Foto: Jiří Horák

přijal pozvání a nabídku bývalého ředitele
pana Mgr. Jana Jůny. Vyučoval zde tehdy
po dobu několika týdnů a s nadšením
sobě vlastním tehdy v zimních měsících
ve věku 91 let dojížděl z Prahy vlakem.
Miloval Hořovice, Zbirožsko, podbrdský
kraj a nádherné lesy kolem. Několik let žil
ve Zdicích, Berouně a také v Malé Vísce.
Rád vzpomínal na koncerty v podbrdském
kraji, kam se často vracel. Vystupoval jako
koncertní mistr na mnoha koncertech hořovického Slavíkova komorního orchestru
pod vedením dirigenta Františka Procházky, jeho pozvání vždy rád přijal. Rovněž
takto působil i ve Smyčcovém orchestru
SKP Zbiroh pod taktovkou dirigenta Jiřího
Pražského. V letech 2007, 2008 a 2010
vystoupil v ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh
a účinkoval i na jiných akcích ve Zbiroze.
Na sklonku svého aktivního hudebního
života vedl Berounský komorní orchestr
a hojně koncertoval v duu s kytaristou
a pedagogem Petrem Štěpánem, s kterým
naposledy vystoupil ještě ve svých 93
letech. Posledních 23 let hrál na nástroj
berounského houslaře Václava Semeráda.
Za svou mnohaletou činnost se v roce 2000
společně s houslistou Josefem Sukem stal
držitelem ocenění Senior Prix od Nadace
život umělce a Intergramu. V roce 2012
obdržel od města Beroun u příležitosti
konání 30. ročníku hudebního festivalu
Talichův Beroun ocenění „Za celoživotní
působení v oblasti hudby“.
J. B. svou mistrovskou hrou těšil posluchače u nás i v zahraničí několik desítek
let. Sršel neobyčejnou energií a měl smysl
pro humor. Byl velmi zodpovědný a pečlivý. Jeho hra vynikala osobitým výrazem
a křišťálově průzračným tónem. Svým
působením v mnoha předních hudebních
tělesech, jejich založením, pedagogickou a
koncertní činností se nesmazatelně podílel
na formování českého hudebního života.
S velkou úctou a obdivem se skláním před
jeho uměním.
Mgr. Eva Pelánová,
dlouholetá žačka Jiřího Bezděkovského

Průběh počasí ve Zbirohu v roce 2014
Měsíc

průměrné teploty (˚C)

srážkové úhrny (mm)

2013

2014

Normál
1961-1990

2013
(ručně)

2014
(ručně)

Normál
1961-1990

Leden

-1,3

0,9

-2,7

42,0

24,7

27,6

Únor

-1,9

2,3

-1,2

44,2

1,7

28,2

Březen

-1,1

6,1

2,4

23,7

37,9

31,7

Duben

7,9

10,0

6,9

29,1

69,3

44,1

Květen

11,1

11,9

11,7

130,9

83,4

69,7

Červen

15,3

16,0

14,9

137,6

29,1

87,4

Červenec

19,4

19,0

16,5

55,4

112,2

67,0

Srpen

16,9

15,5

16,1

157,6

66,5

75,6

Září

11,9

14,0

12,7

40,3

78,4

47,3

Říjen

8,5

10,1

7,7

48,7

86,6

35,3

Listopad

3,5

5,6

2,5

31,4

24,7

37,8

Prosinec

0,8

1,8

-1,2

9,8

29,5

29,2

ROK

7,6

9,4

7,2

750,7

644,0

580,9

Čím byl průběh počasí v loňském roce
pozoruhodný? Jednoznačně vysokými
teplotami vzduchu. Americký národní úřad
pro ovzduší a oceány (NOAA) počátkem
roku zveřejnil zprávu, že rok 2014 byl
nejteplejším rokem na Zemi od počátku
sledování v roce 1880. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že rok 2014 byl

nejteplejším v ČR od roku 1961, kdy jsou
průměry pro ČR stanovovány. Obdobně
tomu bylo i ve Zbirohu.
Porovnejme průměrné teploty v jednotlivých měsících s teplotami normálními!
Zjistíme, že s výjimkou měsíce srpna
bylo ostatních jedenáct měsíců teplotně

ZUŠ V. Vačkáře informuje

Jako každý rok na základních školách, tak
i na naší základní umělecké škole proběhl
zápis budoucích žáků. A to 20. ledna na
pobočce v Mýtě, 21. ledna v Mlečicích
a 23. ledna ve Zbiroze. Těší nás, že je
o výuku takový zájem a že si mnozí z nás
uvědomují, že umění má v našem dnešním
uspěchaném životě stále důležité místo.
V minulém čísle jsme vás již informovali
o soutěži vyhlášené MŠMT pro dechové
nástroje, zpěv, bicí a taneční obor. Naši
žáci a studenti, kteří uspěli ve školním kole
a postoupili, čeká tento měsíc další boj
a reprezentace v okresních kolech konaných v ZUŠ v Rokycanech. Přejeme jim
hodně štěstí a držíme palce!
Na přelomu ledna a února zároveň probí-

Hynek Bílý

Zbirožská škola nese jméno
nejslavnějšího zbirožského rodáka

Snaha byla,
ale příroda stála proti nám

Na sklonku loňského roku se město
Zbiroh ve spolupráci s SDH Zbiroh a
Oddílem ledního hokeje TJ Město Zbiroh
pokusilo navázat na tradici ledové plochy
na bývalém dopravním hřišti v Podhradí
– Chaloupkách. Mrazivé vánoční dny
lákaly k zimním sportům, a tak se přistoupilo k očištění asfaltové plochy hřiště a
postupnému polévání vodou. Následující
dny ale bohužel mrazy polevily, takže
se kluziště vytvořit nepodařilo. Počasí
zimním radovánkám v posledních letech

nadnormálních. A to dost často o tři a více
stupňů Celsia (viz leden, únor, březen,
duben, listopad, prosinec). Průměrná roční
teplota byla 9,4 ˚C, to je o 2,2 ˚C více než
dlouhodobý průměr.
Nutno říci, že během léta jsme žádné
extrémně horké dny nezaznamenali.
Nejteplejším dnem roku byl (vlastně již
na jaře) 10. červen s maximem 32,2 ˚C.
Mimořádné teplo ale panovalo po celou
zimu 2013/2014. Sněhová pokrývka byla
pouze malá a krátkodobá. Nejchladnější
den v roce nastal teprve 30. prosince 2014,
kdy teplota vzduchu ve výšce 2 metry nad
zemí klesla na -12,4 ˚C. Což nebyla žádná
velká „Sibiř“.
Srážkově se jevil rok 2014 mírně nadnormální. Mimořádná srážka spadla při bouřce
dne 27. 4. 2014, kdy napršelo 41,6 mm za
24 hodin. Chvíli pršelo s intenzitou 12 mm
za 10 minut.
Některé měsíce se vyznačovaly dlouhodobě velkou oblačností a minimem slunečního svitu. Takový byl měsíc leden a potom
i září, říjen a zejména listopad a prosinec.

Foto: E. Svobodová

příliš nepřeje, prozatím tak zůstává jen
u vzpomínek pamětníků, kteří na kluzišti
v Chaloupkách bruslili po celou zimu.

Od 1. ledna 2015 byla zbirožská základní
škola přejmenována na Základní školu
J. V. Sládka Zbiroh. Pojmenování základní
školy po nejvýznamnějším zbirožském rodákovi předcházelo umístění busty Josefa
Václava Sládka před budovu školy v září
roku 2012. V letošním roce si připomeneme 170. výročí narození básníka, kterému
bude v průběhu roku věnováno hned několik zajímavých kulturních akcí.
ES

ES

hají třídní přehrávky jednotlivých hudebních oborů formou koncertů pro rodiče
konaných v sálku ZUŠ. Všichni žáci, od
nejmenších až po dospělé studenty, mohou ukázat, jak v hodinách pracují, jak je
hudba baví a jak se vyvíjí jejich talent.
Termín letošních jarních prázdnin je všem
žákům i rodičům jistě znám, tak jen pro
připomenutí 16. 2. 2015 – 20. 2. 2015.
Mimořádný hudební počin našeho pedagoga Pavla Hrubého můžete zaznamenat
na jeho novém sólovém albu pod názvem
Between The Lines, vydaném těsně před
vánočními svátky. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.
zuszbiroh.cz
MgA. Andrea Frídová, učitelka ZUŠ
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Informační centrum nabízí zlevněné knihy

Návštěvníci Vánočního koncertu v kostele
byli štědří

Kniha „Hrady, zámky, tvrze, které přežily rok 2000 - Plzeňský
kraj“
Původní cena 520,-, nyní zlevněno na 410,- Kč.
DVD „Hrady, zámky, tvrze, které přežily rok 2000 - Plzeňský
kraj“
Původní cena 151,-, zlevněno na 122,- Kč.

Stalo se již tradicí, že dobrovolné vstupné na vánočním koncertu ZUŠ V. Vačkáře v kostele sv. Mikuláše je věnováno na
opravu varhan v kostele. Tentokrát bylo vybráno na vstupném
6 554,- Kč a při dražbě andělů – prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ - se vydražilo 6 183,-.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo se na koncertu podíleli,
účinkujícím dětem i učitelům, A. Jíšové a panu prof. Josefu
Jíšovi, Městu Zbiroh a především štědrým divákům.

Zbiroh se bude prezentovat na Veletrhu cestovního
ruchu HOLIDAY WORD 2015

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORD je
nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České republice,
ale i ve střední Evropě. Letos se bude konat ve dnech 19. – 22.
února v areálu holešovického Výstaviště v Praze a zároveň
v té době bude na stejném místě probíhat gastronomický
veletrh „Top Gastro & Hotel“ a veletrh golfového vybavení
a turistiky v ČR „Golf Show“.
Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program, o víkendu
nebudou chybět filmové přehlídky WorldFilmu a fotografické
výstavy.
Město Zbiroh se veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORD
zúčastní s Plzeňským krajem, společně s městy Rokycany
a Radnice.

A. Tipplová

ZK

Omluva panu Jiřímu Horákovi
Redakce Měsíčníku Zbirožsko se tímto omlouvá za chybné
uvedení jména autora fotografií pod články ze základní školy
v lednovém Měsíčníku Zbirožsko. Autorem fotografií byl pan
Jiří Horák.
D. Turková

KRONIKÁŘSKÉ OZVĚNY Č. 23

Foto: E. Svobodová

1882 - Téhož roku železná dráha od Borku ku Františkovu od
Dr. Strousberga přes jednotlivců a obecních pozemků místy ještě
nedostavěná, zástupce Dr. Strousberga jistý Šaus, prušák za jistou částku zase nazpět dřívějším majitelům do užívání zaprodal.
Též koupila obec kamenný most přes obecní rybník z kvádříků
vystavěný za 60 zl. Také týž roku prodal ten samý Šaus silnici,
která patřila Dr. Strousbergu přes měšťanský les v oboře od Čápu
k zámku vedoucí, knížeti Colloredo z Mansfeldů za 1300zl. Kníže
Colloredo z Mansfeldů silnici tuto nechal okolo lípami vysázeti.

Téhož roku vystavěl Josef Jíša nový dům pod tašky čís. 209 podle
polní cesty do Ječnišť vedoucí.
V témže roce se podala žádost k vybírání pivního krejcaru z každého litru 1kr. na dobu 10 let.
1883 – Léto bylo chladné, jen několik dní bylo velké horko až
na 24 stupňů, strašné bouřky řádily při kterých též zde do domů
uhodilo čís. 47, 50, 124 ve třech dnech. Však nikde nezapálil,
tolik v čís. 124 omráčil choť četníka Jukla.
Bramborů se urodilo hojnosť a nehnily a byly velmi chutné.
Dne 15. ledna o 9té hodině ranní vypukl požár v stodole Josefa
Čecha čís. 136 ve Zbirově a jelikož byla dřevěná a došky kryta,
schořela úplně.
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

HISTORIE
Jak se druhdy svítívalo. 1. díl.

Loučí užívalo se druhdy na venkově k osvětlování obecně. Svítilo se jimi ve světnici, v chlévě i ve sklepě, ba i někdy na půdě
a ve stodole. Lucerny užíváno velmi zřídka. Vozkové mívali na
cestách lucernu v malém košíku po straně na žebřině zavěšeném,

Foto: R. Pražský
Dnešní pohled na Špacírku
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ale v domácnosti chovala se lucerna jen pro mimořádné potřeby.
A jak se svítilo loučemi?
Když se večer stmívalo, přinesla děvečka doprostřed světnice
dřevěný stojan, jenž byl nahoře opatřen železným zobákem.
Potom položila ke stojanu svazek loučí; vzala jednu louč, zapálila ji obyčejně v peci a zastrčila ji do zobáku asi v polovici tak,
aby louč mírně skloněná pomalu hořela. Když dohořela louč až
k zobáku, postrčila se až na konec; dohořela-li louč celá, zapálena na oharku louč nová a zastrčena znovu do stojanu. Oharek
hozen na zemi a ušlapán. Louč však vždycky dobře nehořela,
i bylo třeba ji často ze zobáku vzíti, více skloniti, otáčeti, až by
zase se rozhořela. Uhle padaly na podlahu a kouř vystupoval
ke stropu, jenž byl zpravidla černě natřen, aby na něm nebylo
sazí tak znáti. Že často přes všecku opatrnosť louč náhle uhasla

a že bylo třeba znova ji rozsvěcovati, nahlédne každý, komu je
známo, jak louč nepravidelně hoří. V přítomné době nemáme ani
potuchy o tom, s jakými nepříjemnostmi bylo toto svícení spojeno
a jak nedostatečné bylo loučové osvětlování. A přece konaly se
při něm nejrozmanitější práce domácí, zejména předlo se při tak
bídném osvětlení dlouho do noci. Často musila se kvůli světlu
všecka práce přerušiti, ve světnici míhali se dlouzí stínové nebo
zavládla úplná tma, jestliže se na úpravu a opatrování světla jen
chvilenku pozapomnělo. A tak se stávalo často při vypravování
přástevních pohádek, a nedivme se, že náhlé uhasnutí světla dojem
příšerných pohádek v nemalé míře zvyšovalo.

SPORT

Město: Zikmund 3x, Fíkar 2x, Pichlík R., Pichlík M., Dongres,
Vaněk ml., Maier.

(pokračování)

Rudolf Pražský – kronikář

(čerpáno z časopisu Český hasič, 1889, ročník XII, číslo 9, autor
článku: J. Hubálek)

14. kolo: TJ Město Zbiroh „A“ – HCOP Třemošná – odloženo.
15. kolo (neděle 3. ledna 2015, ZS KOOP Plzeň): HC Stříbro
06 – TJ Město Zbiroh „A“: 3:5. Svižně hrané utkání, v němž
do poslední chvíle nebylo rozhodnuto o vítězi. Ze zisku bodů
jsme se nakonec radovali my. Branky TJ: Tyc M. 2x, Elšlégr,
Pichlík M., Zikmund.

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR MARIÁŠNÍKŮ VE ZBIROZE
VÁS

16. kolo (neděle 11. ledna 2015, ZS Rokycany): TJ Město
Zbiroh „A“ - HC Vipers Plzeň: 6:5. Ještě dramatičtější utkání
než v předchozím kole. Fyzicky důrazný zápas s množstvím
vyloučení na obou stranách. Branky TJ: Pichlík R. 2x, Fíkar,
Zikmund, Elšlégr, Frühauf.

SRDEČNĚ ZVE NA XV. ROČNÍK TURNAJE
V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI

ZBIROŽSKÉ ESO

17. kolo: HC Strašice – TJ Město Zbiroh „A“ - odloženo.
„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo 5 mistrovských utkání (od
počátku sezóny 15) s bilancí 2-1-2 při skóre 10:12, zisk 3 body.
Celková bilance pak činí 2-4-9 při skóre 40:67, zisk 8 bodů.
13. kolo (sobota 20. prosince 2014, ZS KOOP Plzeň): Jiskra
Bezdružice - TJ Město Zbiroh „B“: 0:5 kontumačně. Soupeř
neoprávněně nasadil do utkání hráče, který byl za prohřešky v
minulých zápasech v trestu, což neuniklo pozornosti sportovně
technické komise ČSLH Plzeňského kraje. V souladu se soutěžním řádem byl výsledek utkání kontumován v náš prospěch.
DNE 7. 2. 2015 V RESTAURACI LESANKA VE ZBIROZE

14. kolo (sobota 27. prosince 2014, ZS Rokycany): TJ Město
Zbiroh „B“ - TJ Apollo Kaznějov „B“: 2:2. Branky TJ Město:
Faltejsek, Huml.

PREZENTACE OD 11.00 HODIN
ZAČÁTEK HRY OD 12.00 HODIN
S SEBOU SI VEZMĚTE DOBROU NÁLADU A HERNÍ UMĚNÍ

15. kolo (sobota 3. ledna 2015, ZS KOOP Plzeň): HC Holýšov
„B“ - TJ Město Zbiroh „B“: 0:1. Branka TJ: Vaněček.

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR VÁM PŘEJE DOBROU KARTU VE HŘE
PŘIJĎTE VČAS, POČET MÍST JE OMEZEN.

16. kolo (sobota 10. ledna 2015, ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh
„B“ - HC Panasonic Plzeň: 1:4. Branka TJ: Michal Tyc.

Hokejový zpravodaj

17. kolo (neděle 18. ledna 2015, ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh
„B“ - TJ Čechie Příkosice: 1:6. Branka TJ Město: Faltejsek.

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si
Vám prezentovat aktuální informace z činnosti oddílu ledního
hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí 15. prosinec 2014 – 19.
listopad 2015.

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 regionálním tisku.

„A“ mužstvo (KSM B): sehrálo 3 mistrovská utkání (od počátku
sezóny 14). Bilance za zmíněné mezidobí činila 3-0-0 při skóre
21:8, zisk 6 bodů. Bilance od počátku sezóny pak činí 10-0-4
při skóre 76:63, zisk 20 bodů. 2 utkání byla odložena.
13. kolo (neděle 21. prosince 2014, ZS ČEZ Plzeň): TJ Baník
Líně - TJ Město Zbiroh „A“: 0:10. Jednoznačný průběh utkání se
soupeřem, jemuž odešla část hráčů do jiných oddílů. Branky TJ

Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier, jednatel.
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Potočáčka taková tůňka ve svých vodách udrží asi rok. Za toto
období se pstroužkovi tělíčko s ploutvičkami pěkně vytáhne
a bude z něho asi pěticentimetrový fešák. Má krásné zelenožluté
zbarvení s krásnými tečkami po bocích, které září povětšinou
odstíny červené. Po tomto období je buďto rybářem odloven
a vypuštěn na větší tok, aby udělal místo další mladé generaci
pstruha, nebo se sám po nějakém podzimním lijavci vydá s velkou
vodou po proudu do světa okouzlujících vodních zákoutí našich
krásných potoků za dalšími životními zkušenostmi. Cestou ho ale
čekají různá nebezpečí. Většinou potkává své další vrstevníky,
kteří nemusí být vždy příjemnou společností, ba naopak - jsou
hrozbou. A nikdo z nich se s ním nechce dělit o své loviště, takže
je nutné putovat dál a dál po rozšiřujícím se toku. Nakonec i náš
pstroužek určitě najde svoji velkou tůň, ve které se bude muset
o potravu poprat nejen se svými vrstevníky, ale i s tetičkami
a strýčky. V tom mu určitě pomůže jeho mrštnost a pozornost, to je
prostě boj o přežití. Po cestě bude vychutnávat večerní odpočinek
a čekat, co přinese zítřek. Další den může našemu potočáčkovi
přinést třeba bubáka v podobě vranky obecné. V potocích našeho
povodí žije tato rybička, která dorůstá asi dvanácti centimetrů
a vypadá tak trochu jako prehistorické zvíře – je černě zbarvena
se vzezřením malého buldočka s bodlinami kolem žáber i na
ploutvičkách – prostě bubák. Kdyby na tebe takovéto stvoření po
ránu nenadále kouklo a mělo chuť si tě dát k snídani… Nediv se,
že i náš potočáček by se vylekal. Ovšem díky jeho pohyblivosti
by vranka na chutnou snídani asi neměla naději. Mimo vranky se
zde objevuje též krasavice potočka – malá rybička nazelenalého
zbarvení s atraktivní duhou po bocích. Ta by se naopak musela bát
našeho potočáčka, jelikož by pro něj představovala chutné sousto.
Mezi kamínky na dně se též občas objevuje psíkoř, mramorově
hnědá rybička neuvěřitelně splývající se dnem potoka. V takovéto
tůni náš potočák s chutí stráví další část svého života, než jej naše
zbirožské vody vylákají k další pouti.
Na další pouť se vydal už jako dvouletý, o velikosti osm až dvanáct centimetrů. Ovšem do cesty se mu brzy dostane jeden z našich větších toků, a to Lhotecký potok neboli Koželužka. Jednou
větví pramení někde u Těškovského lomu a druhou pod Rotovou
chatou směrem k silnici na Skomelno, pro rybáře též známý pod
názvem Za Vrbou. Tento tok není již tak křišťálově čistý jako lesní
potůček. Přesto je tu živo – potočáček zde může potkat plno svých
dravých soukmenovců, ale i jiné ryby – okouna, sivena amerického, pstruha duhového, štiku, lína, hrouzka, možná v některé větší
tůni i kapra, který se věčně dloubá v bahnitém dně. V kořenech
u břehu se občas objeví rak, který většinou sbírá odumřelé
živočichy po dně, ovšem nepohrdne ani malou rybičkou. Na
tomto toku se může však potkat i s rybářem a jinými nástrahami
(pytláky). Též zde rybáři provádí pravidelné podzimní odlovy
generační ryby pro nasazení do sportovní části revíru. Najednou
našeho potočáka neznámá síla vytáhne chtě nechtě rovnou do
podběráku - tak nějak pro potočáka asi vypadá lov elektrickým
agregátem. Rybář však naštěstí o našeho dorostence (osm až
dvanáct centimetrů velkého) nebude jevit zájem, maximálně si
jej přehodí v dlani se slovy: „Co se tu pleteš, smrade?“ a pustí
ho zpět do vody. Potočáček by určitě po takovém zážitku neměl
chuť rybáři vysvětlovat, že se ho titul, kterým jej poctil, dotknul.
Raději spěchá po proudu někam do úkrytu. Brní ho celé tělo, hlava třeští, ale je svobodný! Dobře mu není ani druhý den, ovšem
hlad je mocný čaroděj a chrostíků je všude kolem habaděj – pod
každým kamenem se jich nachází hrozen. Jsou to takové larvičky
v trubičce – hodí se na ně dobře přirovnání „pstruží kremrole“.
Nacpe si jich plné bříško a určitě se opět cítí skvěle a na nepříjemný zážitek rychle zapomene. Dostane opět chuť na další cesty
a zážitky ve vodách Koželužky. A ta jich na svém toku od Tupcovic mlýna až na soutok pod Drahoňovým Újezdem nabízí habaděj.

ČTENÁŘI NÁM NAPSALI
Do redakce měsíčníku jsme obdrželi milé povídání
o pstruzích a rybářích a o Zbirožském potoce. Autorem
je pan Jiří Chytrý, který používá přezdívku Štikoun.
Povídání otiskneme na pokračování.

Rybáři a pstruzi na Zbirožském potoce

Milý čtenáři, dovol, abych ti představil pstruha obecného (potočáka). A také tak trochu Zbirožáka, protože žije v povodí Zbirožského potoka. Ptáš se, kde se tu vzal? Je to zčásti díky přirozenému
výtěru, ale též díky člověku - rybáři a umělému odchovu. Jelikož
pro přirozený výtěr jsou zde dosti špatné podmínky, a i když se vše
vydaří, plůdek z velké části padne za oběť ostatním obyvatelům
našich vod. Rybáři vysazují odkrmený plůdek na vlásečnicích
Zbirožského potoka, chceš-li do malých potůčků v povodí, které
předtím zbavili odlovem vzrostlé pstruží populace jedince, pro
které by tento plůdek představoval vítanou hostinu. Plůdku však
i přesto přežívá jen asi 5 až 10 procent z nasazeného množství.
Je samozřejmé, že před nasazením muselo dojít k vytření (narození pstruha). K tomu došlo opět částečně za přispění rybáře v umělé
líhni. Do líhně byla dovezena generační ryba o velikosti dvacet
a více centimetrů. Tito pstruží krasavci byli odloveni pomocí
elektrického agregátu na Zbirožském potoce, kam se po vytření
opět vrátili pro potěchu sportovního rybáře. Pstruzi byli odborně
vytřeni, a to tak, že pstruží maminku rybář šetrně připravil o jikry
a tatínka o mlíčí a vzájemným spojením jiker a mlíčí počal pstruží
život. Díky rybáři se pstruží potěr (se zbirožským rodokmenem)
rozjede po pstruhových revírech západních Čech i do dalších
enkláv. Do našeho revíru se tak ročně dostane několik desítek
tisíc malých pstroužků. Ty přijmou ve svoji pohostinnou náruč
vody jejich rodičů. A o nich ti chci nadále vyprávět.

Foto: J. Prček

Náš potočáček je rybářem vysazen do tůňky v malebném lesním
zákoutí našich krásných lesů spolu se dvěma bratříčky. Je nutno
je takto rozdělit, jelikož jsou si vzájemně nebezpeční - v případě
hladovění sežere jeden druhého. Po vypuštění se okamžitě stávají
vládci tůňky. A aby ne, vždyť už na délku měří dva centimetry
a tím pádem převyšují všechny živočichy v tůňce. Nejen vzrůstem, ale i žravostí a dravostí – kdo zde žije, ten se jich bojí. Jsou
stále při chuti a jako všežravci nepohrdnou žádnou nabízenou
dobrotou. Denně spotřebují stravu o váze asi patnácti až sedmnácti procent své hmotnosti. Nebezpeční jsou i jeden druhému,
ale v tůňce je dosti potravy, takže vzájemná nevraživost nehrozí,
ale vzájemné napadení i sežrání přesto není vyloučeno. Prohání se
zde zatím různé larvičky, mušky, vodoměrky, červíci a různá jiná
potrava, kterou jim voda v lesním potůčku nabízí velkou měrou.
V tůňce jsou stinná zákoutí, mělčiny vyhřívané sluníčkem, převislé břehy porostlé bujnou vegetací, která láká veškerou pstruží
potravu. Prostě krása a blahobyt. Díky Ti, rybáři.

(pokračování příště)
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Štikoun

KINO ZBIROH

Multifunkční sál - přízemí MěÚ Zbiroh
Dětské promítání
Neděle 8. února 2015 od 16.00 hodin

KHUMBA
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého
stáda, protože se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc
když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho
otcem ho tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného, ale zároveň zábavného dobrodružství,
aby našla chybějící proužky a získala zpět respekt své rodiny…
Animovaný, dobrodružný, rodinný, 85 min., vstupné 30,- Kč

Neděle 1. března 2015 od 16.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která
za pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného soba Svena
a legračního sněhuláka Olafa podnikne v kruté zimě výpravu
za záchranou své sestry Elsy. Film byl natočen podle klasické
pohádky Hanse Christiana Andersena.
Animovaný, rodinný, 109 min., vstupné 30,- Kč

F i l m H o d i n o v ý man žel b u d e promít án
v p á t e k 1 3 . b ř ezn a 2015 od 20.00 hodin.
Neděle 5. dubna 2015 od 16.00 hodin

ZVONILKA A PIRÁTI
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka
a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní
víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého
kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům
dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty,
kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se
svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu
našli a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů pod vedením plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární
Kapitán Hook.
Animovaný, rodinný, dobrodružný, 78 min., vstupné 30,- Kč
Provozovatel Město Zbiroh, Masarykovo nám.112, tel. 371 794 030

INZERCE
AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
plastová okna a dveře včetně doplňků, garážová vrata,
Výhodná cena plastových oken
mobil: 737 481671, tel.: 371 594 448
email: jps.od@seznam.cz

Od 1. 5. 2015 budeme nabízet k dlouhodobému pronájmu
prostor pro obchod ve středové části náměstí ve Zbiroze.
Výměra obchodu je 48m2 a součástí obchodu je WC a sprcha.
Případní zájemci piště na email pronajmydomu@seznam.cz,
nebo tel. 606 121 692.

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek. 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 10,- Kč
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Zdravotnická zařízení ve Zbiroze (údaje platné od 1. 2. 2015)
zpracovalo IC Zbiroh

MUDr. Simona Hamáčková
MUDr. Zdeněk Jonák
		
MUDr. Eva Jílková
MUDr. Věra Pavlů
MUDr. Jelenová  M.
MUDr. Jaroslav Jílek
MUDr. Jana Králová
MUDr. Miloš Spousta
Bc. Ivo Vonásek
MUDr. Romana Bártová
Oční optik Petr Pechar

- praktický lékař
- ušní, nosní, krční, ortopedie
tel. do Lhoty p/ Radčem
- dětská ordinace
- gynekolog. amb.
- interní ambulance
- zubní ordinace
- praktický lékař
- zubní ordinace
- léčebná rehabilitace
- rehabilitační lékař

371 794 223
371 794 224
371 751 722
371 794 225
371 794 226
371 794 226
371 794 222
371 794 812
371 784 899
371 794 555
607 592 636

Masarykovo nám. 275, Zbiroh
Masarykovo nám. 275, Zbiroh
Masarykovo nám. 275, Zbiroh
Masarykovo nám. 275, Zbiroh
Masarykovo nám. 275, Zbiroh
Masarykovo nám. 275, Zbiroh
Masarykovo nám. 41, Zbiroh
Masarykovo nám. 41, Zbiroh
Masarykovo nám. 41, Zbiroh
Masarykovo nám. 41, Zbiroh

tel. 775 289 775
Masarykovo nám. 39, Zbiroh
Po - Pá 09,00 - 12,00   a 14,00 - 17,00

Zdravotnické potřeby Zbiroh 	 tel. 773 231 343
Bezručova ul. 673, Zbiroh
Po - Pá 09,00 - 16,30
So
08,30 - 11,00
Lékárna Zbiroh

tel. 371 794 228
Masarykovo nám. 275, Zbiroh
Po
07,00 - 12,30		
13,00 - 16,00
Út
07,00 - 12,30 	
13,00 - 17,00
St
07,00 - 12,30 	
13,00 - 17,00
Čt 	
07,00 - 12,30		
13,00 - 16,00
Pá
07,00 - 12,30 	
13,00 - 16,00
So
08,00 - 11,00

Ordinační hodiny zubní oddělení MUDr. Miloš Spousta:
Po  
14,00 - 19,00
Út   
08,00 - 11,00   
Čt   
08,00 - 11,00   

13,00 - 16,00
13,00 - 16,00

Ordinační hodiny zubní lékař MUDr. Jaroslav Jílek:
Po  
07,30 - 11,30
Út  
07,30 - 11,30
Čt   
07,30 - 11,30
Pá  
07,30 - 11,30
Poznámka - ordinace v odpoledních hodinách pouze na objednání po telefonické dohodě.
Ordinační hodiny ušní, nosní, krční a ortopedie MUDr. Zdeněk Jonák:
Út   
07,30 - 12,00 pro objednané pacienty
St   
07,30 - 12,00 12,30 -15,00 pro objed. pacienty
Čt   
07,30 - 12,00
Pá    	
07,30 - 11,00 ambul. ORL
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Ordinační hodiny léčebná rehabilitace Bc. Ivo Vonásek:
Po        				
12,00 - 18,00
Út    	 07,00 - 12,00     
13,00 - 16,30
St   
07,00 - 12,00      	
13,00 - 16,30
Čt    07,00 - 12,00      	
13,00 - 18,00
Pá   	 07,00 - 12,00      	
13,00 - 15,30
Ordinační hodiny praktický lékař MUDr. Simona Hamáčková:
Po  
06,30 - 12,00
1x za 14 dní v Kařezu 13,00 - 15,00
Út   	 13,00 - 18,00
St   	 06,30 - 13,00
diabetolog. poradna 06,60 - 10,00
Čt   	 06,30 - 13,00
Pá
06,30 - 12,00
možnost objednání denně 06,30 - 09,00 a v úterý 16,00 - 18,00 telefonicky nebo emailem – praktikzbiroh@seznam.cz
Ordinační hodiny praktický lékař MUDr. Jana Králová:
akutní případy
objednaní pac.
pondělí           	 08,00 - 10,00                 10,00 - 14,00         
úterý        
08 00 - 10,00     
10,00 - 14,00            	
středa            	 13,00 - 15,00                 15,00 - 18,00            	
čtvrtek   
08,00 - 10,00     
10,00 - 14,00            	
pátek           
08,00 - 10,00                10,00 - 12,30           
odběry vždy v úterý a ve čtvrtek v době 07,00 až 08,00

telef. konzultace
14,00 - 14,30
14,00 - 14,30
18,00 - 18,30
14,00 - 14,30
12,30 - 13,00

Ordinační hodiny ordinace pro děti a dorost MUDr. Eva Jílková:
Po   	 07,00 - 11,00
Út
07,00 - 11,00       
13,00 - 16,00 poradna pro zdravé děti
St   
07,00 - 11,00
Čt   	 10,00 - 12,00     
14,00 - 17,00 pro zvané děti
Pá  
07,00 - 11,00
Ordinace v Mlečicích:
Po
14,00 - 16,00
Čt  
07,30 - 09,00       
Ordinace gynekologická ambulance MUDr. Věra Pavlů:
Út    13,00 - 15,00
pouze sestra
Pá   	 08,00 - 14,30
polední přestávka 12,30 - 13,00
Interní ambulance MUDr. M. Jelenová:
Út    08,00 - 12,00 odběry krve 07,15 - 08,00
Rehabilitační lékař MUDr. Romana Bártová:
Po
13,00 - 16,00
pouze pro VOZP (201) a ŽPZP (205)
nutno objednat ! - mob. 607 592 636
Oční centrum Beroun - oční ordinace Zbiroh: Masarykovo nám. 275, Zbiroh, tel. 371 596 354, 728 208 294
St
08,00 - 12,00
12,00 - 16,00 - pouze sestra
Čt
08,00 - 12,00
12,30 - 16,00 - po 12. hodině jen pro objednané
Pá
08,00 - 12,00
12,30 - 16,00 - po 12. hodině jen pro objednané
Lze vyšetřit pacienty všech zdrav. pojišťoven. Součástí ordinace je i optika - lze si zde nechat zhotovit brýle !
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