MĚSÍČNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás
informoval o činnosti a plánech našeho
města. Z množství informací vybírám
ty důležitější - posílení spojů veřejné
dopravy, problémy s teplou vodou
v bytovkách, cesta pro pěší na Kařez,
výzva k podání nabídek jarní výsadby.
Podařilo se nám vyjednat posílení spojů
mezi Zbirohem a Kařezem s dopravcem
Autobusová doprava Miroslav Hrouda
s.r.o. a plzeňským organizátorem veřejné
dopravy POVED s.r.o. Dva nové spoje
se objeví v jízdním řádu již od 1. března
2015. Náklady na provoz těchto linek
bude hradit město Zbiroh a Plzeňský kraj.
Podrobnosti o spojích najdete uvnitř tohoto
čísla. Jednáme také o posílení autobusových spojů směrem do Hořovic. Jednání
však komplikuje skutečnost, že tyto spoje
protínají hranici dvou krajů. Dopravu
zajišťuje středočeský dopravce PROBO
BUS a.s. Navrhli jsme a jednáme o zajištění dopoledního autobusového spoje
z Hořovic do Zbiroha a zpět. Nyní autobus
jezdí pouze Hořovice 8:15 - Drozdov 8:41
a zpět Drozdov 9:40 - Hořovice 10:03.
Jednáme o jeho prodloužení do Zbiroha.
Cestujete v jiných časech a chybí Vám
přípoj? Napište nám na mesto@zbiroh.
cz nebo do redakce Měsíčníku Zbirožsko. Budeme rádi za každý podnět ke
zlepšení.
Aktuálně řešíme také problémy s teplou
vodou ve starých bytovkách. Bylo zjištěno, že se zanáší výměníky na teplou
vodu, což se projevuje poklesem tlaku
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
města, konaného dne 16. prosince
2014

ZM schválilo program jednání dle pozvánky a dalších bodů schválených
při zahájení schůze, dle pozvánky se
do bodu různé zařadily další body.
- schválilo pořízení audiozáznamu
z této schůze
- schválilo zprávu o činnosti RM za
období od 21. listopadu 2014 do 16.
prosince 2014 /dvě části/. Jmenovitě

ZBIROŽSKO
a snížením jejich účinnosti. Vznik usazenin může způsobovat vysoký podíl
minerálů a usazenin ve vodě protékající
výměníkem. Proto jsme se dohodli s dodavateli služeb REVOS Rokycany, Inzula
Zdeněk Smejkal a AG Energy, že provedou
každodenní odběry a rozbory kvality vody
na vstupech do výměníků po dobu jednoho týdne v několika bytových domech.
Výsledky rozborů následně vyhodnotí.
Dodavatelé přislíbili těmto nedostatkům
věnovat maximální pozornost a součinnost
při hledání vhodného řešení.
Přesuneme-li se proti proudu Zbirožského potoka kousek za Zbiroh směrem na
Kařez, určitě nepřehlédnete, že jsme se
pustili do obnovy cesty, která vede po dříve
zarostlém náspu Strousbergovy železnice.
Využíváme přitom naši novou techniku štěpkovač a multikáru. Cesta nás propojí
s Kařezem a jistě ji uvítají nejen turisté,
ale i milovníci vycházek a přírody.
S blížícím se jarem a letní sezónou jsme
vypsali výzvu k podání nabídek na jarní
výsadbu. Podrobnosti k výzvě najdete na
úřední desce a na našich internetových
stránkách. Termín pro odevzdání nabídek
je do 6. března 2015. O podané návrhy se
s Vámi rádi podělíme. V týdnu od pondělí
9. března do neděle 15. března máme
v plánu vystavit návrhy pro veřejnost
v průchodu Městského muzea ve Zbirohu
během běžných otevíracích hodin. Potěší
nás, když výstavu navštívíte a bude-li
nabídek více, pomůžete nám vybrat tu
nejlepší formou anketního lístku, který
bude součástí výstavy.
Ing. Milan Rusek, starosta města
19. února 2015

jde o usn. č.198/14 až usn. č.234/14
včetně.
- schválilo úpravu smlouvy se spol.
Rumpold R na svoz separovaného odpadu z obvodu města Zbiroh, včetně
integrovaných obcí
- schválilo rozpočtové provizorium
města Zbiroh na r. 2015
- schválilo pravidla pro poskytování
sociálních příspěvků v rámci péče
o pracovníky Města Zbiroh v r. 2015,
včetně nových pravidel pro poskyto1
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Foto. R. Pražský

Australský muzikant koupil
nádraží ve Zbiroze. Rozhovor
s J. A. Youngem na str. 9.

Město Zbiroh pořádá zájezd
na Tržnici Zahrady Čech. Pozvánka
na str. 5.

Zájmové organizace a spolky hodnotily svoji činnost. Více uvnitř
čísla.

vání příspěvku na úpravu zevnějšku
pro osoby činné při občanských obřadech.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku
města Zbiroh ve výši 171.542,16 Kč.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku
Základní školy J. V. Sládka Zbiroh ve
výši 573.074,27 Kč.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku
Základní umělecké školy Václava
Vačkáře Zbiroh ve výši 93.721,07 Kč.
- schválilo veřejnoprávní smlouvu na
výkon přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel mezi městem Zbiroh a obcí Ostrovec-Lhotka.
- schválilo komisi pro sport pro období
2014 až 2018 ve složení: Vinš Jiří předseda, členové - Maier Zdeněk
ml., Milan Krabec, Jiří Kovanda
-schválilo komisi pro ekologii, veřejný
prostor pro období 2014 až 2018 ve
složení: Jitka Seidlová - předseda,
členové – Hana Kotvová, Miloslav
Dubský, Josef Král
- schválilo volbu nových členů p. Petra
Hobla a p. Martina Horáka do Školské
rady ZŠ Zbiroh.
- schválilo kompetenci RM ke schvalování rozpočtových opatření města
Zbiroh ve smyslu § 102 odst(2) písm
a) zák. č. 128/2000 Sb. v platném
znění. Platnost této kompetence je do
konce roku 2015.
- schválilo termíny řádných schůzí
ZM v r. 2015 dle níže uvedeného
sestavení: 25. 2. 2015, 22. 4. 2015,
24. 6. 2015, 26. 8. 2015, 21. 10. 2015,
16. 12. 2015 vždy v 17 hod. ve velké
zasedací místnosti MěÚ Zbiroh.
- udělilo starostovi města ing. Milanu
Ruskovi oprávnění jednat na řádné schůzi Mikroregionu Zbirožsko
o vystoupení této právnické osoby
z obecně prospěšné společnosti MAS
Světovina o.p.s. Pokud Mikroregion
Zbirožsko bude iniciovat personální
změny ve statutárních orgánech MAS
Světovina o.p.s je oprávněn starosta
města ing. Milan Rusek hlasovat
o odvolání a případném jmenování
nových zástupců ve statutárních orgánech o.p.s.
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 14. ledna 2015

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření č.16/2014.
- projednala a schválila účast města
na dobrovolném uveřejňování smluv,
faktur příp. objednávek.
- vzala na vědomí zprávu kronikáře
za r. 2014. Doporučila uložit kronikáři

dílčí termíny pro dokončení zápisů
z jednotlivých let.
- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Zbiroh za měsíc
listopad 2014 a prosinec 2014. Zprávy
vypracovala Policie ČR.
- projednala a schválila předběžný text
vyhlášky k podání nabídky na zhotovení Krajinného plánu - územní
studie krajiny pro Zbiroh a integrované obce.
- projednala a schválila změny v organizaci obřadu „Vítání občánků“ s platností pro děti narozené
po 1. 1. 2015. Vše s ohledem na zákon
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů v platném znění.
- projednala návrh Úřadu práce, kontaktní pracoviště Rokycany, na případné zrušení úvazku 0,2 pí. Zdvořanové.
RM se zrušením tohoto částečného
úvazku nesouhlasí a navrhla jiné
řešení.
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 20. ledna 2015

Rada města projednala a schválila limit
pro nákup vybavení do kuchyňky
u multifunkčního sálu MěÚ.
- projednala a schválila dokoupit chybějící audiotechniku pro provoz promítání filmů v multifunkčním sále MěÚ.
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 2. února 2015

Rada města projednala a na základě
doporučení bytové a sociální komise
schválila přidělení těchto bytů: byt č. 3
v DPS č.p. 41, byt č. 4 v DPS č.p. 41,
byt č. 6 v č.p. 587, byt č. 5 v č.p. 398
- projednala a schválila Zprávu o
činnosti přestupkové komise Zbiroh
za r. 2014
- znovu projednala požadavek spol.
Energie AG Teplo Rokycany na úhradu faktury spol. AVOS VYŠKOV, dále
byla RM seznámena s dodatkem č. 9
ke smlouvě o nájmu tepl. zař.
- projednala a doporučila ZM schválit
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE -12-0005347/1.
Smlouvu předkládá ČEZ Distribuce
a.s. prostřednictvím spol. LEBIŠ
s.r.o. projekce a inženýrská činnost.
Věcné břemeno se dotýká pozemků
p.č. 1467/1, p.č. 1467/14 a p.č.st. 1116
včetně budovy č.p. 554 budova ZŠ vše
v k.ú. Zbiroh.
- projednala a schválila sponzorský dar
pro ZŠ J. V. Sládka Zbiroh ve výši
10.000,- Kč. Donátorem je SDRUŽENÍ TEREZA.
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- projednala žádost spolku Lungta
na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. RM postoupila
konečné rozhodnutí ve výše uvedené
věci na řádnou schůzi ZM.
- vzala na vědomí dopis ÚP Rokycany
ze dne 30. 1. 2015 o zrušení detaš.
pracoviště Zbiroh
- byla seznámena s výzvou č. LXIV
MŽP a schválila podání projektů na
poskytnutí podpory v rámci této výzvy
- projednala a schválila nabídku
č. 20207896 na Plán obnovy osvětlení
pro město Zbiroh od spol. ELFETEX
- projednala a schválila výměnu
13 ks nejstarších bet. sloupů VO včetně osvětlovacích těles, ve Sládkově
ul. a v prostoru Masarykova nám.
Důvodem je jejich havarijní stav,
pokud to bude z časových důvodů
možné, bude zpracována PD a potom
bude zjednodušeným výběr. řízením
vybrán dodavatel.
- projednala a schválila požadavek
spol. SILBA-Elstav s.r.o. na částečnou úhradu fa č. 41140366 se splatností dne 15. 1. 2015 na celk. částku
2.348.393,- Kč. Částečná úhrada bude
ve výši jeden milion korun. Jde o akci
Zateplení MŠ Zbiroh.
- projednala požadavky obcí Třebnuška,
Přísednice a Jablečno na r. 2015.
- projednala žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 41
- projednala a schválila modernizaci
zrcadlového systému na křižovatce
U Slunce. Stávající zrcadla budou vyměněna za vyhřívaná a jiných rozměrů, přívod el. energie bude zajištěn ze
sloupu VO. Probíhají jednání se SUS
Plzeň a dle posledních aktualizací
bude modernizace hrazena z rozpočtu
SUS a provozní náklady vč. el. energie
bude hradit město Zbiroh.
- projednala a schválila odpisový plán
na r. 2015 ZŠ J. V. Sládka Zbiroh
- projednala a schválila objednávku PD
/prováděcí stupeň/ na akci: Parkoviště
MŠ a ZŠ Zbiroh v Tyršově ulici
- projednala a schválila nákup pračky
Whirpool nebo Gorenje s cen.limitem
10.000,- Kč.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
Poznámka redakce: V Měsíčníku
Zbirožsko uvádíme pouze zkrácené
verze usnesení ze zastupitelstva a
rady města. Celé znění je umístěno na
webu města nebo k dispozici v redakci
měsíčníku v Městské knihovně Dr. J.
Palivce ve Zbiroze. DT

Připomínka úhrady místního
poplatku

Životní jubilea - únor 2015
Koldinská Dagmar
Jaroš Stanislav
Helebrantová Olga
Ryba Ivan
Jedličková Jarmila
Hošková Karla

Připomínáme občanům Zbiroha a přilehlých obcí, že do 31. 3. 2015 je splatný místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a místní poplatek ze psa. Oba tyto poplatky
je možno uhradit převodem na účet i osobně
na Městském úřadu Zbiroh.
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Krejčí Miloslav
Kincl Zdeněk
Soukupová Božena
Krejčí Karel
Frolíková Miluše
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88 let

J. Dlouhá, matrikářka

I. Lobazová, I. Nováková, MěÚ Zbiroh

Změny jízdních řádů
od 1. 3. 2015

Zbiroh - Kařez


na lince 470510 budou mezi Kařezem a Zbirohem
v pracovní dny () zavedeny nové spoje jako přípoje
od vlaků/k vlakům
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Spoje označené  jsou spoje na zavolání, které je
nutné si objednat na tel. čísle +420 777 250 143
nejpozději 20 minut před vyjetím spoje
Na lincezastávky!
můžete využívat předplatné jízdné IDP
z počáteční

Linka 470510 je zařazena do
systému IDP (zóny 048 a 047).
Spoje objednává město Zbiroh.
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Buďte v obraze – dejte „Líbí se mi“

Ve zbirožské sokolovně tančily děti

Na nedělní odpoledne 22. února připravilo Město Zbiroh pro děti
maškarní odpoledne nazvané „Z pohádky do pohádky.“ Pořadatelé letos neoslovili žádnou agenturu, ale uspořádali dvě hodiny
plné soutěží, tance, legrace a zábavy sami. Moderování plesu se
ujal pirát s pirátkou, soutěží zase hradní paní a o tanec a legraci
se postarali Křemílek s Vochomůrkou a veselí klauni. O hudební
doprovod se postaral DJ čaroděj Franta Kožíšek. Maškarní odpoledne se vydařilo.
Za pořadatele bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, protože
zaujmout malého človíčka na dvě hodiny je nelehký úkol a nám
se to podařilo. A velké díky patří sponzorům za peněžní i věcné
dary – Lékárně U Větrného kohouta, Lesance Švabín, firmě J&P
Kancel, Ovoce – zelenina Roman Asenov, prodejně Severka
ve Zbiroze.
Více fotografií z akce na www.zbiroh.cz a facebooku Kultura
Zbiroh.

Foto. M. Rusek

Pracovníci MěÚ Zbiroh ve čtvrtek 19. 2. prořezávali cestu
na Kařez.

Veselé Velikonoce vinšujeme

v pátek 27. března. Do knihovny se chystají děti z první třídy
se svou paní učitelkou Mgr. Terezou Šístkovou. Máme pro
ně připraveno mnoho zábavného, ale i poučného s knihou
Velká knižní záhada. Zajdeme se určitě podívat i na strom
Pohádkovník, který jsme předchozí rok zasadili na zahradě
ZŠ J.V. Sládka. Už se moc těšíme na nové nocležníky.
Jelikož březen je měsícem čtenářů, budou mít i letos nově
zaregistovaní čtenáři registaci na rok zdarma a hříšníkům
budeme odpouštět pokuty za pozdní vrácení knih.
Na shledanou v knihovně se těší Jitka Hauerová a Dana Turková.

ZO ČSŽ Zbiroh pod tímto názvem uspořádá předvelikonoční výstavu v nové budově ve velké zasedací místnosti MěÚ ve Zbiroze.

17. – 21. března 2015
Budeme vystavovat ruční práce s jarními a velikonočními motivy,
keramiku, košíkářské výrobky, sváteční sladkosti, předvedeme
různé techniky zdobení vajec apod.
Příjem ručních prací k zapůjčení na výstavu bude v pondělí
16. března 2015 od 9,00 do 11,00 a od 14,00 do 16,00 hodin.
Od úterý do soboty bude výstava otevřena vždy od 9,00
do 17,00 hodin, v neděli 22. března bude od 14,00 do 15,00 hodin
likvidace výstavy.
Vítáme Vaše výrobky k zapůjčení a vrátíme je v pondělí
23. 3. 2015 od 9,00 do 9,30 hodin.
Děkujeme předem za spolupráci a těšíme se na Vaši návštěvu.
ZO ČSŽ

D. Turková

Březen ve Zbirožském dvoře

KULTURA

7. 3. Koncert ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka,
začátek 19.00 - rezervace nutná
14. 3. Josefské trachtace – zábavné odpoledne nejen pro
Pepíčky od 14.00, večer Tančíme v teniskách – retropárty,
začátek v 19.00
21. 3. Výtvarná dílna ve Zbirožském dvoře pro děti i rodiče:
„Malujeme jaro“
28. 3. Výtvarná dílna ve Zbirožském dvoře pro děti i rodiče:
„Velikonoční ozdoby“
Rezervace na email adrese: toja.bistro@seznam.cz
a tel. 602 201 321

Obrazy Silvie Hoblové

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.

Foto. P. Herynek

Fotografická výstava: Potoky a potůčky Zbirožska –
výzva pro fotografy

Městské muzeum ve Zbiroze připravuje na letní sezónu výstavu
fotografií mapující známé i méně známé vodní toky Zbirožska.
Pokud máte zájem podílet se na výstavě svými snímky místních
potůčků, zasílejte své fotografie do muzea na email muzeum2@
zbiroh.cz. U každého snímku žádáme o krátký popis (autor
snímku, název toku, přibližné místo pořízení snímku nebo GPS
a datum). Z větších vodních toků našeho regionu se jedná zejména
o následující potoky: Zbirožský, Koželužku, Jablečný, Líšenský,
Pařezí, Lhotský, Sebečický, Svatopetrský, Vejvanovský, Ostrovecký, Mlečický, dále o nepojmenované přítoky Koželužky
u Chotětína a mnohé další malé potůčky. Těšíme se na vaše
fotografie zbirožských potoků ze všech ročních období a rovněž
i na zajímavé informace či upřesnění pomístních názvů potoků,
které neuvádí turistické mapy. Výstava bude nainstalována
ve vstupních prostorách městského muzea od července do září
2015. V případě dotazů kontaktujte muzeum na výše uvedené mailové adrese nebo na tel. 371 794 078. Děkujeme. Eva Svobodová

D. Viletová

Beseda s Otomarem Dvořákem

Městské muzeum ve Zbiroze si Vás dovoluje pozvat na besedu ke knize Tajemné stezky – PODBRDSKOU KRAJINOU
ROKYCANSKA A ZBIROŽSKA s autorem knihy, spisovatelem
a záhadologem Otomarem Dvořákem. Beseda bude spojena
s autorským čtením, autogramiádou knihy i s prodejem knih.
Pozvání na tento slavnostní večer přijal i pan Martinec z nakladatelství Regia, který přiveze na naši besedu tyto knihy:
Křivoklátským královským hvozdem, Soutěskami českého krasu,
Za poklady Brdských Hřebenů, Pustinami středních Brd, Strážci
jihozápadních Brd a samozřejmě Podbrdskou krajinou Rokycanska a Zbirožska. Akce se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. 2015
od 17 hodin ve výstavní síni Městského muzea ve Zbiroze.
D. Viletová

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce Zbiroh

Vandalové ve Zbiroze si nyní vybírají za cíl plakátovací plochy
a rádoby vtipnými hláškami poškozují plakáty propagující kulturní akce města. Patrně si neuvědomují, že prostor náměstí a proluky
je neustále monitorován kamerovým systémem a záznamy jsou
předávány Policii ČR. 				
ES

Foto: L. Moštěková

Zájezd na Tržnici Zahrady Čech do Litoměřic
Město Zbiroh zve zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky
a milovníky přírody na jarní prodejní výstavu Tržnice
Zahrady Čech do Litoměřic. Můžete si zde nakoupit sadbu,
květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, techniku i hnojiva.
Zájezd se koná 11. dubna 2015.
Odjezd v 7,00 hodin od IC ve Zbiroze.
Předpokládaný návrat v 17,00 hodin.
Doprava 		
220,- Kč.
Vstupné senioři, ZTP
25,- Kč
ostatní		
50,Prodej poukázek a informace o zájezdu v IC Zbiroh. Počet
osob omezen sedadly v autobuse.

Na své si přijdou i zájemci o humorné knihy i ti, kteří se rádi
dozvědí něco z historie i jiné odborné literatury.
Nezapomínáme ani na děti, které si mohou vypůjčit knihy dobrodružné, pohádkové, dívčí i o přírodě.
Anotace knih, všechny naše novinky a další informace o knihách
a knihovně (výpůjční doba, poplatky, …) najdete na našem webu
knihovnazbiroh.webk.cz a na facebooku knihovny.
Pro děti pořádáme i Noc s Andersenem, která se uskuteční

Městská knihovna připravila v březnu – měsíci
čtenářů, knižní novinky pro malé i velké čtenáře,
pro nové čtenáře roční registraci zdarma
a pro prvňáčky Noc s Andersenem

V naší knihovně si přijdou na své všichni čtenáři. Každý měsíc objednáváme nové tituly jak pro milovníky napětí (v naší
nabídce najdete nejnovější thrilery) tak pro dobrodruhy. Ženy
jistě ocení romantické romány a rodinné ságy.
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Letos již 22. ročník Hudebních
slavností - Vačkářův Zbiroh

Přípravy 22. ročníku Hudebních slavností
– Vačkářův Zbiroh začaly v lednu roku
2015 a rádi bychom Vás informovali
o plánovaném programu. Ten je připraven
tradičně jako celodenní na 31. 5. 2015 mezi
11. – 18. hodinou v proluce ve Zbiroze.
Uvítáme tradičně hosty ze základních
uměleckých škol převážně Plzeňského
kraje. Vystoupí orchestr ESO ZUŠ Zbiroh
vedený Eduardem Spáčilem, který doprovodí pěvecký sbor ZbiroŽáček, dále
Junior Orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany

Koncert Večer se šansonem byl
zrušen
Z důvodu předčasného porodu zpěvačky Evy Melicharové byl zrušen
koncert Večer se šansonem, který se měl
uskutečnit v pátek 6. března v kině ve
Zbiroze. Novopečené mamince a jejímu
děťátku přejeme pevné zdraví a těšíme
se na její šansony při jiné příležitosti.
DT

LISTÁRNA
Řidič, ten (asi) tvrdej chleba má...

Jinak si nedovedu vysvětlit podivné
chování většiny řidičů autobusů obsluhujících autobusy na trase Kařez - Zbiroh.
Pokaždé když čekám na odjezd z nádraží
a je pod nulou, chumelí nebo jen prší,
přemýšlím nad tím, že konat službu pro
lidi na této trase nemůže jen tak někdo,
protože málokdo vydrží z tepla interiéru
vozu přes deset minut sledovat nebožáky
trpící povětrnostními podmínkami a pak
konečně triumfálně nastartovat a došourat
se oněch patnáct metrů na zastávku. Ale

INFORMACE
Naše škola je zapojena do projektu
„Poznej svůj okres – mikroregionální atlasy“ (Projekt
č.: CZ.1.07/1.1.30/02.0009).
Co nám projekt přinesl:
- rozšířený přístup do interaktivní mapové aplikace (IMAP) na portálu www.
atlaspk.cz
- možnost při výuce vytvářet vlastní podklady o historii a přírodě našeho regionu
- zajímavé podněty k zapojení mapové
aplikace do výuky žáků v přírodovědných a společenskovědních předmětech
- příležitost exkurzí a zápůjčky GPS

Plzeň pod vedením Jana Bodnára, Orchestr
Stanislava Razáka ze ZUŠ Chválenická
Plzeň, Kufr – Band ZUŠ Klatovy se svým
vedoucím Františkem Kubanem, ZUŠ
Jirkov - kapela RedDwarf Band a vedoucí Vilém Liebig. 22. ročník Hudebních
slavností – Vačkářův Zbiroh uzavře svým
vystoupením BIG - BAND Konzervatoře
Plzeň pod taktovkou Petra Mráze.
V programu zazní pestrý repertoár,
ve kterém si jistě vyberou všechny generace milovníků hudby. Od klasické
„dechovky“ přes nestárnoucí evergreeny
Glenna Millera k filmovým a muzi-

kálovým melodiím. Na své si přijdou
i posluchači mladšího data narození, které
jistě potěší orchestr RedDwarf Band svým
svěžím a pestrým jazzovým repertoárem.
RedDwarf Band pod vedením pana učitele
Viléma Liebiga patří v posledních letech
mezi nejlepší školní orchestry u nás ve
své kategorii, což dokazují přední umístění v národních kolech soutěží MŠMT či
přímo jejich vítězství.
Věříme, že právě vystoupení jirkovského
RedDwarf Bandu bude pro mladou generaci výzvou a krásnou inspirací do budoucna.
Za spolek SVZ dramaturg Pavel Hrubý

Připravujeme na duben:
2. 4.
Vernisáž výstavy Pytlácké historky z Podbrdska – muzeum
4. 4.
Velikonoční jarmark – zámek Zbiroh
5. 4.
Dětské promítání – multifunkční sál
11. 4.
Zájezd na Tržnici Zahrady Čech
13.-16. 4. Burza ČSŽ – multifunkční sál
16. 4.
Zájezd do Divadla R. Brzobohatého (vyprodáno)
18. 4.
Zbirožský pedál – 1. ročník cyklistické vyjížďky
18. 4.
Ukliďme Česko
23. 4.
Benefiční jarní koncert ZUŠ – kostel
25. 4.
Zahájení sezóny hasičského muzea – areál Švabín
28. 4.
Dernisáž s křtem knihy Pytlácké historky – muzeum
IV. ročník setkání badatelů Strousbergova železnice – muzeum
30. 4.
Čarodějnice
co, zvykli jsme si a někdy se některému
z nich cestujících zželí a pustí nás dovnitř
ještě před odjezdem.
Pak jsou tu ale další typy. Takový, který
odjede ve chvíli, kdy děti vystoupí ze
zpožděného vlaku, nebo který se na vás
osočí, že si děti kupují jízdenku samy.
Vůbec nemluvím o těch, kteří při nákupu
jízdenky nepromluví ani slovo, nebo nedbají pozdravu. Specialitou je pak pro mě
řidič, který na mou otázku, kam si mám
dát do mikrobusu batoh, odpoví (upraveno
do nevulgární podoby): „Ty toho naděláš,
hoď si to tam a zavři ty dveře!“, ačkoli

si nevzpomínám, že bychom si s pánem
o třicet let starším kdy tykali...
No, zvláštní. Nedivili jste se někdy, že ve
službách pro lidi často pracují tací, kteří
aspoň zdánlivě lidi nesnáší? Asi bychom
se divit neměli, protože podobné chování
má ve Zbiroze tradici založenou nejspíš
řidičem, který drobné mince, haléře,
vyhazoval vzteky oknem. A tak můžeme
i dnes sbírat zajímavé historky z cestování.
Přesto mám pocit, že většina z nás by raději
jezdila s řidiči, kteří se usmějí a působí
trochu přátelštěji.
Dušan Kunc

- podnět k realizaci výuky přímo v terénu
Projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, probíhá od 1. března
2013 do 27. února 2015. Jeho realizátorem je Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o.p.s. (www.rra-pk.cz).
Projekt byl podpořen z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
A. Tláskalová
Na fotografii je Kristinka Huzo a Adélka
Zábranská při zaměřování polohy v NPR
Kohoutov.
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Foto: Jiří Horák

V ZŠ ve Zbiroze se sešli malí
recitátoři

Ve středu 14. 1. 2015 se konalo školní
kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho
30 žáků prvního stupně ZŠ.
Porota ve složení: Mgr. Marcela Kotvová,
Mgr. Dáša Aloui a Mgr. Dagmar Kořánová měla nelehký úkol - vybrat ty nejlepší.
Žáci byli rozděleni do tří kategorií:
0. kategorii tvořili žáci prvních tříd. Nejlépe si vedl Matěj Fríd ze třídy I. A.
1. kategorii tvořili žáci druhých a třetích
tříd. V této kategorii jednohlasně zvítězila
Kristýna Adámková ze třídy III. B.
2. kategorii tvořili žáci čtvrtých a pátých
tříd. Svým výrazným přednesem všechny přítomné zaujala Tereza Jarošová
z V. třídy, která v této kategorii zvítězila.
Každý účastník recitační soutěže dostal

foto: D. Kořánová

za snahu sladkou odměnu. Vítězové si
odnášeli věcné ceny.
Všem recitátorům děkujeme za odvahu

a hlavně za skvělé výkony. Vítězům blahopřejeme a do okresního kola přejeme
mnoho úspěchů.
Za organizátory: Mgr. Dagmar Kořánová

Lyžařský výcvikový kurz

Základní škola ve Zbiroze každoročně organizuje lyžařský výcvikový kurz na Zadově.
Letos to bylo v době od 10. do 17. ledna
a prvně také s výcvikem na snowboardu pro
starší žáky. Ubytováni jsme byli na horské
chatě Cihelny, která má výhodnou polohu
mezi sjezdovkou U Horejšů, kde probíhá
základní výcvik, a areálem Kobyla, kde
se žáci zdokonalují. Přestože nám počasí
příliš nepřálo, díky obětavosti správců
areálu při udržování sjezdovky jsme mohli
lyžovat denně. I když třetina účastníků stála
na lyžích prvně v životě, všichni výcvik
zvládli a získali „Certifikát“ úspěšného absolventa LVK. Žáci si vyzkoušeli i jízdu na
snowtubingu v areálu, který je hned vedle
chaty. Ve chvílích volna měli k dispozici
společenskou místnost, při hrách se blíže
poznávali a na závěr si zorganizovali diskotéku. I po zdravotní stránce proběhl kurz
bez vážnějších problémů. Zájezd se vydařil
a mnozí žáci se už těší, že si výcvik příští
rok zopakují. 		
Mgr. Eva Vinšová

foto žáci - účastníci kurzu

mají naši žáci ještě před sebou, konají se na začátku měsíce
března, a tak všem přejeme mnoho trpělivosti a odhodlání
v jejich přípravě.
V únoru navštívila naši ZUŠ také kontrola z České školní inspekce, která konstatovala, že ZUŠ Zbiroh je příkladem dobré
praxe v oblasti zpracovaného Školního vzdělávacího programu
zaměřeného na propojení všech vyučovaných oborů, a v oblasti pokrytí výuky hudebních nauk ve všech učebních plánech
ve 100%. Především jsme ale s potěšením přijali velmi pozitivní
hodnocení pedagogů, které ČŠI navštívila.
Systematická příprava na soutěžní klání byla poněkud zpomalena jarními prázdninami, které proběhly od 16. do 20. února
v celém okrese, ale teď se již opět naplno rozběhla intenzivní
práce a školní koncerty (první 5. března od 17 hodin v sálku
ZUŠ) včetně dalších akcí, na které jste všichni srdečně zváni.
Další konkrétní termíny se dozvíte na internetových stránkách
www.zuszbiroh.cz.

Děti ze zbirožské ZUŠ V. Vačkáře úspěšně
reprezentují školu i město na soutěžích

V únoru žila naše škola soutěží MŠMT. Tato celostátní soutěž
postoupila do okresních kol. Jedno z nich, určené sólovému
a komornímu zpěvu, se uskutečnilo 10. února v budově ZUŠ
v Rokycanech. Bylo pro nás velice úspěšné. Přivezli jsme si tři
3. místa (Lucie Lužová, Lucie Šindlerová, Barbora Ptáčková),
dvě 2. místa (Šárka Nádvorníková, Barbora Tomanová), tři 1.
místa (Eliška Hauerová, Kryštof Trsek, Kateřina Trsková) a pět
1. míst s postupem do krajského kola, které se uskuteční na
Konzervatoři v Plzni. (Kristýna Veverková, Hana Koreisová,
Václav Švarc, Kryštof Lang a dvojice v komorním zpěvu
K. Veverková a H. Koreisová). V komorním zpěvu ještě 2.
místo získala dvojice K. Lang, H. Koreisová. Velkou zásluhu
na těchto výsledcích má vyučující zpěvu MgA. Andrea Frídová,
klavírní spolupráci poskytl pan učitel Eduard Spáčil. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
Okresní kola ve hře na dechové nástroje a v tanečním oboru

Za kolektiv ZUŠ Bc. Kateřina Egermaierová, ředitelka školy
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Zbirožští hasiči zhodnotili
uplynulý rok na valné hromadě

Počátkem letošního roku se uskutečnila
výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Zbiroze, a tak bych
vás rád krátce seznámil s činností sboru
v uplynulém roce 2014. Počátkem roku,
jako už tradičně, jsme pořádali hasičský
ples. Organizačně jsme se opět podíleli
na přípravě a realizaci hudebních slavností
Vačkářův Zbiroh, Dětském dni, Pivních
slavnostech, hudebních večerech v proluce
na náměstí a dále naši členové asistovali
jako hasičský dohled při ohňostrojích
na zámku Zbiroh, rychlostních zkouškách
Rallye Hořovice či při pálení čarodějnic,
lampionovém průvodu a mnohém dalším.
V roce 2014 jsme si připomínali 150. výročí založení Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Při této příležitosti uspořádal náš
sbor den otevřených dveří, jehož program
byl zaměřen zejména na děti ze zbirožské
mateřské a základní školy. Pro první stupeň
ZŠ byla připravena přehlídka techniky
a část štafety ze hry Plamen. Členové sboru
se účastnili oslav výročí okolních sborů,
ať již osobně nebo s technikou, dále pak
schůzí výboru, valných hromad a výjez-

dová jednotka četných školení.
Členská základna nyní čítá 77 řádných
členů, z toho je 30 mužů, 15 žen, 22 mladých hasičů a 10 dětí přípravky. Dále má
sbor 8 členů podporujících. Činnost členů
mimo výjezdovou jednotku spočívá především v reprezentaci sboru v soutěžích
v požárním sportu, kde družstva mužů,
žen i mladých hasičů patří mezi nejlepší.
Naši zástupci obsadili medailové pozice
i na soutěži Fireman ve Volyni - zlato obhájil Jaroslav Tuček, stříbro mezi ženami
získala Nikola Svobodová.
Na sklonku roku se po tříměsíční přípravě
představila nově ustavená hasičská přípravka - Soptíci. Jejich první vystoupení
na vánoční besídce s ukázkou požárního
útoku zaznamenalo u veřejnosti velký
úspěch. Sbor zakoupil kompletní vybavení
pro požární útok v dětském provedení a
Soptíci již pilně trénují na další vystoupení.
Výjezdová jednotka SDH Zbiroh byla
v roce 2014 povolána k 48 událostem
(11 x požár, 9 x dopravní nehoda, 2 x planý
poplach, 1 x námětové cvičení, 25 x technický zásah) a řešila 17 ostatních činností.
V loňském roce dosáhla naše výjezdová
jednotka velkého úspěchu v „Anketě dob-

Zbirožští skauti a skautky v roce 2014

rovolní hasiči roku 2014“. Do finále za region Jihozápad Čech postoupila zbirožská
jednotka společně s SDH Zvíkovec, který
obsadil třetí místo. Vyhlášení se uskutečnilo v Městském divadle v Brně dne
13. 11. 2014. Jako vítězný zásah byla vyhodnocena evakuace dětí z letního tábora
na Jablečně při silném větru a rozvodněném potoce v roce 2013 a jejich následné
ubytování v hasičské zbrojnici. Tento
bezchybný zásah výjezdové jednotky SDH
Zbiroh ocenila odborná porota prvním
místem. Jednotka obdržela kromě ceny
v podobě skleněné zásahové přilby s věnováním i finanční částku a komunikační
zásahové zařízení.
Závěrem bych rád poděkoval bývalému starostovi panu Jiřímu Pražskému
za dlouholetou podporu našeho sboru
a také za vstřícný přístup minulého vedení
města Zbiroh k podpoře naší nejdůležitější
činnosti – záchraně lidských životů, která
je závislá na stále dokonalejším technickém vybavení výjezdové jednotky. Pevně
věřím, že výborná spolupráce bude nadále
pokračovat a naši členové i v letošním roce
opět dosáhnou mnohých úspěchů a budou
své město a svůj sbor řádně reprezentovat.
Miloš Svoboda, starosta SDH Zbiroh

Chlapecký oddíl pořádal důsledně alespoň jednu víkendovou
akci každý měsíc. Během vícedenních výprav přespávali kluci
ve skautské klubovně v Radnicích nebo na chatě v Drahoňově
Újezdu, kam došli pěšky a odkud podnikali výlety. První jmenovaná byla zasvěcena Keltům, na jejichž motivy nyní probíhá
celoroční hra, a druhá akce byla ve veselém duchu olympiády
plyšáků. Byla uspořádána i výprava za poznáním do Prahy,
drakiáda, kuličkiáda ... Čtrnáctidenní letní tábor se v loňském
roce uskutečnil v prostředí lesů s kamennými viklany nedaleko
Jesenice u Rakovníka. Využito bylo tábořiště radnického střediska. Místo to bylo krásné, počasí si s námi také občas pohrálo
a oddíl zápolil např. s bahnem na příjezdové cestě. Celotáborová hra dala účastníkům tábora možnost prožít dobrodružství
knihy Julese Verna - Cesta do středu Země. Celkově byl tábor
zaměřen na poznání přírody a souznění s ní, s důrazem na samostatnost členů a nezávislost oddílu. Tábořilo zde 20 chlapců a

Zbirožské skautské středisko v roce 2014 rozhodně nezahálelo.
Oba oddíly, jak dívčí, tak chlapecký, pořádají jedenkrát měsíčně
akci či výpravu a každý týden probíhají v naší klubovně pod
letním kinem schůzky jednotlivých družin. Dívčí oddíl má týdně
tři schůzky, chlapecký oddíl dvě.
V dívčím oddílu bylo v roce 2014 zaregistrováno 38 světlušek
a skautek. Z veškerých akcí, které během roku oddíl podnikl,
lze vyzdvihnout především tyto: výprava na konci května
na Jablečno, kdy si dívky nesly celou cestu na zádech „plnou
polní“ a u Jablečna pak přespávaly ve stanech, a podzimní
víkendovou výpravu do Horažďovic, kde měly zázemí v klubovně tamních skautů. Během roku mají světlušky a skautky
i akce, které jsou pořádány v naší klubovně pod letním kinem,
loni to bylo např. skautské maškarní přespání nebo pyžamová
párty. Mimo naše akce také světlušky pomáhaly na hudebních
slavnostech Vačkářův Zbiroh. Největší událostí pro nás skauty
je ale letní tábor. Dívčí oddíl v roce 2014 tábořil u Štílečku u
Sedlčan, kde měl zapůjčené tábořiště od skautů z Votic. Po dvou
letech, kdy byl tábor pouze týdenní, loni děvčata tábořila opět 14
dní. Počasí bylo různorodé, po počátečních vedrech si skautky
a světlušky užily i ranní teploty 5°C. Ale vše zvládly, dokonce
i ty nejmenší (nejmladším světluškám bylo 5 let). V průběhu
tábora navštívily nedaleké Sedlčany nebo skanzen Vysoký
Chlumec. Celotáborovou hrou byl známý Nekonečný příběh,
takže dětem se během tábora zjevovaly pohádkové bytosti z
tohoto příběhu a světlušky musely plnit úkoly, které jim bytosti
zadaly. Ve vedení dívčího oddílu nás těší, že máme stále dostatek
světlušek (děvčata 5-11 let). Dík patří také rodičům našich světlušek a skautek, kteří jsou ochotni nám pomáhat. Vlastní webové
stránky dívčí oddíl nemá, ale naše akce si můžete prohlédnout
na webu http://svetluskazbiroh.rajce.idnes.cz/.

8 dospělých, což byla většina oddílu, kde
bylo v roce 2014 registrováno 27 chlapců
a 7 dospělých. Vedení oddílu také posílilo
vztahy s rodiči a rozvinulo informovanost třeba i prostřednictvím webu www.
slunecnizare.skauting.cz. Kluci začali
sbírat hliníková víčka do sběru, zapisovat

si vykonané dobré skutky a zapojili se
do celostátního projektu pomoci potřebným „Čtení pomáhá“. Členové oddílové
rady již třetím rokem přinesli a ve Zbiroze rozdávali Betlémské světlo - plamínek
putující o Vánocích až z daleké Betlémské
kaple.

Ivana Nováková, vedoucí dívčího oddílu
a Dušan Kunc, vůdce chlapeckého oddílu

Zbirožské nádraží a nový majitel

a dalších drážních prostorů velká uzavřená restaurace a pět
bytů, z toho tři volné.
Písničkář, kterého teď však živí spíše obchody s postarším
nábytkem, nepatří mezi vášnivé obdivovatele všeho, co voní
karbolem a železnicí. Objekt našel náhodou a zcela prozaicky
na webu Českých drah. „Na internetu můžete koupit cokoliv
- koupelnu v Praze nebo nádraží ve Zbirohu. A jestli to byl
nepraktický počin, to se ještě uvidí,“ konstatoval Jamison.

V pátek 23. ledna 2015 se neoficiálně setkal starosta města Zbiroh pan Ing. Milan Rusek a nový majitel zbirožského nádraží
pan Jamison Alister Young. Přítomni byli též: paní Rusková
jako překladatelka, redaktor deníku PRÁVO pan Ivan Blažek
a Rudolf Pražský-kronikář. Původem Australan, třiačtyřicetiletý
pan Young , hovořil o koupi zbirožského památkově chráněného nádraží od Českých drah poté, co ho náhodně objevil na
webu ČD. Hovořil také o svých plánech na další využití secesní
budovy. Mohlo by zde vzniknout zázemí jak pro turisty, tak i
pro cyklisty k zatím plánované cyklostezce, o které mluvil pan
starosta. Snad zde také vznikne menší kavárna s galerií. Také
nápad se spacími vagony na kolejích před nádražím jako nevšední hotýlek je zajímavý. Dalších nápadů je prý mnoho, uvedl
australský muzikant. Celý rozhovor vyšel v deníku PRÁVO
v pátek 30. ledna 2015.

Snílek i realista
Nápadů má dost, nahrává mu blízkost dálnice a nedaleký Zbiroh
- příjemné letovisko se známým zámkem. „Mohly by sem jezdit
parní vlaky z Prahy - zastavily by na Karlštejně a tady měly
konečnou,“ předestřel asi nejfantasknější myšlenku. Zároveň je
realistou - ví, že rezavějící koleje, které k jeho nádraží odbočují
z hlavní trati, by někdo musel zprovoznit. A Správa železniční
dopravní cesty to vzhledem k miliardám nasypaným do úprav
koridoru asi nebude, navíc oficiální vlaková stanice teď funguje
v blízkém Kařezu.
Jiná myšlenka. „Před nádražím by mohly stát spací vagóny
a sloužit jako originální hotýlek. Nebo by tady mohla být galerie,
zázemí pro umělce, kavárna, která by měla otevřeno o víkendech
a v případě zájmu i častěji, podnik pro cyklisty,“ nastínil další
možnosti Young.
Starosta Zbirohu Milan Rusek (SNK Lepší Zbiroh) by uvítal
zařízení pro cyklisty. „Uvažujeme totiž o cyklostezce, která
by spojila Zbiroh s Kařezem. Uvidíme, zda se naskytne nějaký
vhodný dotační titul,“ sdělil starosta.

Rudolf Pražský – kronikář
Pro čtenáře Měsíčníku Zbirožsko otiskujeme tento rozhovor.

Australský muzikant si koupil české nádraží
ve Zbirohu
Ivan Blažek

„Čekárna nikoho nečeká, nikdo sem nepřijel zdaleka...“ Vysloužilé nádraží ve Zbirohu splňuje slova známé country písničky
téměř beze zbytku. S jednou výjimkou. Zdaleka přeci jen někdo
přijel. Hodně zdaleka. Až z Austrálie.
A nádraží koupil.
Novým vlastníkem památkově chráněné secesní stanice - vlaky
tady nestaví od jara 2012, kdy bylo kvůli modernizaci koridoru
Praha - Plzeň nutné odklonit koleje o několik desítek metrů - je
australský muzikant Jamison Alister Young. České dráhy cenu
tají, Young podle svých slov za rozměrnou, ale značně omšelou
stavbu, zaplatil 965 tisíc korun. „Ta budova se mi strašně líbila,“
řekl Právu Young. „Je to úžasné místo, navíc bylo k mání za
takhle nízkou cenu,“ podotkl. V komplexu je kromě čekárny
8

Celé zbirožské středisko se zúčastnilo
celonárodní akce Ukliďme Česko. Každoročně uklízíme také okolí naší klubovny
a Skautské skály. V loňském roce jsme
ve Zbiroze pořádali základní (okresní)
kolo závodu vlčat a světlušek a dívky
i chlapci naše město pak reprezentovali i
v krajském závodu. Vysokou účast rodičů,
prarodičů a přátel měla i Vánoční besídka,
kterou již druhým rokem musíme z kapacitních důvodů pořádat v zimním kině.
Trápí nás však, a to už dlouhodobě,
že nám odcházejí z oddílu starší skautky
či skauti, kteří by mohli vést družiny
světlušek či vlčat a skautů a podílet se tak
na činnosti a programu. Toto je bohužel
asi úděl menších měst a důsledek toho,
že starší děti odcházejí na střední školy,
začnou dojíždět, čímž mají méně času
apod. I přes toto nás, kteří jsme vydrželi,
skautování baví a děláme vše s nadšením.
Za skautské středisko Čertovka Zbiroh

Času dost
Třiačtyřicetiletý Australan nepospíchá. „Je to o trpělivosti,“
zdůraznil. „Volné byty asi pronajmu, budu se snažit zlepšit
vzhled budovy a eventuálně vybudovat tu kavárnu. Možná by
byla šance získat dotaci z Evropské unie. Nemám tolik peněz,
které bych sem mohl investovat. A také bych jich zde mohl hodně
ztratit,“ doplnil Young, který v Česku žije s přestávkami deset
9

let a nyní bydlí v Praze. Stěhování nevylučuje. „Do Prahy je
to půlhodina. Nejsem tady do toho ale ještě úplně zamilovaný,
je tu spousta problémů, na druhou stranu mám štěstí - všechno
funguje, elektřina chodí.“
A kdy bude možné zajít na zbirožské nádraží na kafe? „Možná
už na jaře, všechno, co potřebuji, je kávovar a povolení úřadů,“
uzavřel Jamison Alister Young.
(převzato, zdroj: Právo, dne 30. ledna 2015, autor: Ivan Blažek)

Starosta města Zbiroh k výše zmíněným plánovaným cyklostezkám dodává:
„Realizace a příprava zmíněné cyklostezky nebude jednoduchá.
Na trase je totiž mnoho soukromých pozemků. O jejich směně
nebo vykoupení můžeme jednat.“
DT

zdroj: Právo

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 24
1883 - Téhož roku byl pronajatý obecní
hostinec v radním domě na dalších 6 let,
a sice od Havla r. 1883 až do Havla r. 1889
na Karla Goldbergra, sládka ve Švábíně.
Zde připomínáno: Že obecní hostinec
v radním domě byl dříve následovně
pronajat, a sice od roku 1842 až do roku
1847 na Františka Knota, od roku 1847 až
do roku 1852 na Josefa Sládka, od roku
1852 do roku 1857 též na Josefa Sládka,
od roku 1857 do roku 1862 na Havlíka,
sládka v Točníce. Od roku 1862 až do
roku 1867 na Františka Nolče, sládka ve
Švábíně, od roku 1867 až do roku 1872 na
Daniela Sekyrku, sládka v Cerhovicích,
od roku 1872 až do roku 1878 též Danieli
Sekyrkovi, od roku 1878 do roku 1883
na Jana Nejedlého, sládka v Cerhovicích
a konečně jak nahoře podotknuto přišel
na Karla Goldbergra.

HISTORIE
Jak se druhdy svítívalo. 2. díl.

Světnice, v níž se loučemi svítilo, nebyla ovšem tuze přívětivá. Každého rána
nastláno bylo po podlaze oharků a uhlů
obyčejně na prach rozšlapaných a světnice
po několikanedělním svícení byla začazena
tak, že se podobala velice udírně. Avšak
podívejme se dále a doprovoďme děvečku
s loučí do chléva. Chlévy venkovské byly
a jsou dosud z pravidla dusné a tmavé,
a že správa dobytka a zvláště dojení krav
děje se večer, bylo třeba při něm zejména
v době zimní světla. Děvečka připravila
si louče, a byl-li kdo po ruce, třeba i dítě,
šel s sebou, by ve chlévě svítil. Kdo svítil, postavil se v chlévě u dveří, až kam
podestlaná sláma nesahala, a pálil louč

Téhož roku se vystavěla ve zdejším
chrámu Páně nová kazatelna na náklad
kostelní pokladny.
Dne 17. června byla slavnostně posvěcena válcovna na Borku, zámeckým P. p.
Jánem Celerýnem u přítomnosti mnoha
pozvaných hostí. Téhož roku byl vršek
u „Vlčí jámy“ částečně prokopán a dosud stávající jámy, které druhdy sloužily
k chytání vlků; byly znalé, však tímto
prokopáním se zrušily a zaházely. Toto se
poznamenává, aby potomci věděli, proč
se zde „Vlčí jáma“ nazývá.
Téhož roku byl též vršek na „Praporci“
na ječništích částečně prokopán a tímto
se obecní cesta až na hranici kostelních
pozemků poštěrkovala.
Téhož roku dne 5. - 6. září 1883 se odbýval mezi Cerhovicemi a Žebrákem
velký vojenský manévr, ku kterému se
sešlo k 17 000 vojska. Též do Zbirova
se ubytovalo mnoho vojska na koních,
jakož i dvě „Patrie“ dělostřelectva, který
byl rozložen za humny na poli k čís. 42.
za loučí. Oharky a uhle házel na zemi
a pilně je zašlapával; opatrnější odhazoval
je do nádob, z nichž dobytek byl napájen.
Neměla-li děvečka nikoho, kdo by jí ve
chlévě posvítil, zarazila louč u dveří do
skuliny ve zdi, ale dle potřeby odskočila
od své práce, by louč upravila nebo jinou
zapálila. Když bylo po práci, vytáhla louč
ze zdi, na zemi zašlapala doutnající uhle
a oharky, nebo je vodou polila a bezstarostně vyšla z chléva. Loučemi svítilo se bez
nebezpečí ve sklepě, ale chodilo se s nimi
také do komor, ba i na půdu, po dvoře
a někdy i do vyklizené stodoly.
Lidé si mezi sebou vypravují mnohé příhody s loučí ze svých životů. Obzvláště
tato příhoda utkvěla z těch dob v paměti:
Jakýsi rolník obávaje se ohně, nedovolil
nikomu z domácích lidí choditi s louče10

SPORT
Výsledky letošního 15. ročníku turnaje v křížovém mariáši
V sobotu 7. února proběhl v restauraci Lesanka na Švabíně již
15. ročník turnaje v křížovém mariáši. Dovolím si malou bilanci:
Zúčastnění hráči přijeli: ze Zaječova, Jíviny, Podluh, Oseka
u Cerhovic, Hořovic, Rpet, Komárova, Benešova, Plzně – jihu,
Hvozdce, Týčku a Mníšku.
Počet hráčů: 44 na mariáš, 7 na hru prší.
Nejstarší hráč: Zdeněk Veigent – 83 let.
Vítěz turnaje v mariáši: Vlastimil Hejna z Hořovic – odnesl si
výhru v podobě putovního poháru a sudu plzeňské dvanáctky
Poslední místo a cenu útěchy- malou kadibudku - si odnesl Libor
Hošek ze Zaječova.
Vítěz ve hře prší: René Fair a poslední ve hře prší Karel Lukeš,
oba ze Zbiroha.

Hokejový zpravodaj

foto: Rudolf Pražský

Detail kazatelny z kostela sv. Mikuláše

Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

mi po stavení, ale sám často tak dělával,
říkávaje: „Sám si přece nezapálím“. Jednou šel do stodoly pro řezanku, i položil
hořící louč v náležité rovnováze na roubení, které odděluje ve stodolách humno
od přístodolku. Stodola byla téměř prázdná, i zdálo se mu, že není žádného nebezpečí. Jen na dně přístodolku bylo zapomenuto
něco málo slámy. Rolník jal se nabírati do
koše řezanku. Než práci vykonal, uhořelo
kousek louče, rovnováha tím se porušila
a těžší konec nad přístodolkem sklonil se
dolů. V nejbližším okamžiku padla hořící
louč do přístodolku a než polekaný hospodář mohl roubení přeskočiti, byla sláma
na dně přístodolku v jednom plameni.
Vyhořel mu celý statek.
Rudolf Pražský, kronikář
(pokračování)

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat
aktuální informace z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí
19. leden 2015 – 15. únor 2015.
„A“ mužstvo (KSM B): sehrálo 3 mistrovská utkání (od počátku sezóny 17).
Bilance za zmíněné mezidobí činila 3-00 při skóre 18:6, zisk 6 bodů. Bilance
od počátku sezóny pak činí 13-0-4 při
skóre 94:69, zisk 26 bodů. 2 utkání jsou
odložena (HCOP Třemošná, HC Strašice).
18. kolo (neděle 25. ledna 2015, ZS
Rokycany): TJ Město Zbiroh „A“ - HC
Lions Kdyně: 5:3. Díky skvěle chytajícímu brankáři Bartovskému jsme získali
plný počet bodů za výhru nad hokejově
vyspělým soupeřem, který nás po většinu
utkání přehrával. Branky TJ: Zikmund 3x,
Pichlík R., Fíkar.
19. kolo (středa 4. února 2015, ZS KOOP
Plzeň): HC JAM Plzeň - TJ Město Zbiroh
„A“: 2:7. Soupeři jsme i s úroky vrátili
porážku z první poloviny základní části.
Fotbalisté hodnotili svoji činnost
v restauraci Na Radnici
Valná hromada oddílu kopané TJ MĚSTO
ZBIROH se konala 14. 2. 2015 od 14,00
hodin v restauraci Na Radnici.
Zúčastnilo se 50 členů a tři hosté (starosta
p. Rusek, místostarosta p. Muravecký, člen
FAČR p. Vonášek).
Valnou hromadu vedl p. Pašek, který
seznámil přítomné s programem. Dále následovala zpráva o činnosti, kterou přečetl
místopředseda Jaroslav John. Informoval
o činnosti našich oddílů v soutěžích, kde
byla hlavně zdůrazněna činnost mládežnických družstev, a seznámil přítomné
s účinkováním našich hráčů ve vyšších
třídách. Následovala informace o ekono-

Nejzajímavější osoba hrající na turnaji: starosta města Zbiroh
p. Milan Rusek, který se zúčastnil hry prší.
Ivan Hrubý

Branky TJ: Štěpnička L. 3x, Jíša, Řepka,
Zikmund, Dongres.
20. kolo (sobota 7. února 2015, ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „A“ - HC Plzeň
2000: 6:1. Povinný zisk plného počtu
bodů s beznadějně posledním týmem
B skupiny KSM. Branky TJ: Fíkar 2x,
Řepka, Pichlík R., Křížek, Boula.
21. kolo: volno.
K uzávěrce březnového vydání měsíčníku scházelo „A“ mužstvu odehrát 3
mistrovská utkání základní části letošního
ročníku B skupiny KSM. S 26 body se
nacházelo na průběžné 2. pozici, přičemž
na vedoucí Nýřany nám scházel 1 bod.
Do blížícího se play-off jsme se posílili
hostováním rokycanských juniorů Řepky
a Bouly.
„B“ mužstvo (KSM D): odehrálo 1 mistrovské utkání (od počátku sezóny 16)
s bilancí 0-0-1 při skóre 1:5, zisk 0 bodů.
Celková bilance pak činí 2-4-10 při skóre
41:72, zisk 8 bodů.
18. kolo (sobota 24. ledna 2015, ZS Domažlice): TJ Sokol Díly - TJ Město Zbiroh

„B“: 5:1. Branka TJ Město: Silovský.
Díky zisku 8 bodů „B“ mužstvo obsadilo
celkové 8. místo v D skupině KSM po
základní části, čímž si historicky poprvé
zajistilo účast ve vyřazovací části této
výkonnostní třídy KSM! V době uzávěrky
tohoto vydání měsíčníku však zatím nebyl
znám soupeř (dohrávky, patrně jeden ze
dvojice HC Tempo Staňkov a 1. LHC
Kralovice).
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.

mické situaci v našem oddílu a poděkování
všem, kteří se podíleli na financování oddílu kopané TJ Město Zbiroh, v první řadě
Městskému úřadu ve Zbiroze, Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, podnikatelům
a dalším. Poté byla valná hromada obeznámena s navýšením členských příspěvků (v
diskusi byl návrh schválen), přednesena
informace o práci výboru a informace
o sportovním areálu. Po zprávě o činnosti
následovala zpráva o hospodaření, kterou
přednesl p. Plačko. Následovaly zprávy
trenérů a vedoucích mužstev, v nichž byla
konkrétně zhodnocena sportovní činnost
jednotlivých mužstev. Dalším bodem
byla informace o změně ve výboru, kde
ukončili činnost p. Kugler – předseda

a p. Vonásek – člen. Do výboru byl kooptován p. Krabec a p. J. Kotva st. Předsedou
oddílu se stal p. Jaroslav John. V diskusi
vystoupil p. Vonášek, p. starosta Rusek
a další členové oddílu.
Ve zprávě o rozpočtu na rok 2015 bylo
zdůrazněno, že fin. příspěvek od Města
Zbiroh je použit nejen na činnost oddílu,
ale také na správu areálu (cca 120 – 130
tis.), který je majetkem města. Do toho
spadá i bytová jednotka v areálu, soc. zařízení, šatny, … V závěru valné hromady
bylo schváleno navržené usnesení. Akce
byla zdařilá a díky patří všem účastníkům
za projevený zájem o činnost zbirožského
oddílu kopané.
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Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier,
jednatel.

M. Plačko, J. John

ČTENÁŘI NÁM
NAPSALI
Rybáři a pstruzi na Zbirožském
potoce
(pokračování)

Pod soutokem Koželužky s Vrbnou pokračuje tok dál již ve větší síle mezi stráněmi
pod Plískovem. Zde se do něho vlévá další
potůček, který přitéká od dvou rybníčků
z prostoru bývalé tvrze Rovný (říká se tam
také Na pustém zámečku). Jsou tu dva rybníčky - jeden z větší části zarostlý a druhý

ve stavu odpovídajícím divočině s krásným
porostem velkých leknínů růžové a bílé
barvy. Zde můžeme v letních měsících
vidět vyhřívat se kapra či bělici, prohánět
se okouna a další obojživelníky, kteří obývají tento krásný kout naší přírody. Za časů
mládí mého otce zde pan hrabě pěstoval
pstruhy - a jak otec říkal,
přestože byli velmi plaší,
přece jen tu a tam nějakého
pěkného kouska ulovil.
Tok dál směřuje k mostu nad
Chotětínem, prodírá se zde
trninami a vrbinami v mnoha
zatáčkách. Tyto trniny jsou
často ubytovnou pro houfy
divočáků. Před mostem se
do potoka vlévá potůček
z rybníčků pod švabínským
pivovarem, na něm se nachází též čistička bývalého
vojenského útvaru, sídlícího
na zbirožském zámku. Za
mostem se po několika desítkách metrů
dostáváme k Hájkovic rybníku, který
z ruin vybudovala zbirožská rybářská
organizace a po revoluci byl v restituci
vrácen k užívání hraběti Colloredo Mansfeldovi. K rybníčku se váže píseň, kterou
mi zpívala mamka:

V Chotětíně na potoce stával mlýn,
postavil ho pradědeček Antonín.
Když tam mlýnek stával,
vesele klepával,
teď už je tam jenom býl.
Mlýn tu sice už není, ale přesto je to
další krásný kout. Pod rybníkem se zleva
do toku vlévá potůček zpod skládky komunálního odpadu - nic moc pro pstruhový
potok, v roce 2013 zde došlo k otravě několika stovek krásných vzrostlých pstruhů.
Pak už se potok dostává do obce Chotětín.
Tady je opět posílen dvěma malými potůčky: první od rybníka zleva, který spravuje
zbirožská rybářská organizace a pěstuje
v něm kapra, amura, občas i pstruha.
Po údolí nahoru proti proudu potůčku byl
další rybník, vytvářel jakoby kaskádu, tady
za dávných časů pěstovali hraběcí fořti
v čele s mým dědou pstruhy pro hraběcí
kuchyni. A druhý potůček přitéká zprava
zpod Čertovky, občas bývá zásobovaný
zbytky od místního řezníka, což se pstruhům asi líbí, protože se tu shromažďují
v dosti velkém počtu.
Štikoun
(pokračování příště)

Dětské promítání
Neděle 5. dubna 2015 od 16.00 hodin

KINO ZBIROH
MULTIFUNKČNÍ SÁL - PŘÍZEMÍ MěÚ ZBIROH

Zvonilka a piráti

Provozovatel Město Zbiroh, Masarykovo nám. 112, tel. 371 794 030

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

Pátek 13. března 2015 od 20.00 hodin

Hodinový manžel

Komedie, 100 min., vstupné 60,- Kč
Pro dospělé diváky připravujeme na pátek 15. května
2015 promítání nového českého filmu Fotograf s Karlem
Rodenem v hlavní roli.

INZERCE
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří
14 – 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: ve středu 11. března 2015 u firmy
Zbirovia v 16.35 hod.

Pojízdná prodejna „Terešovské uzeniny od Jardy“ Vás zve
každý čtvrtek od 8 - 16 hod. k prodeji rodinných domácích
uzenin i bezlepkových výrobků. Těšíme se na Vaši návštěvu
u Infocentra ve Zbiroze. Jarda Kesner

Výkup králičích kožek. Cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po - pá 9,00 – 16,00 hod.,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 550 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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