MĚSÍČNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás informoval o činnosti a plánech našeho města.
Z množství informací vybírám ty
důležitější - oprava komunikace a výměna vodovodního řadu ulic Husova
a Zámostí, svoz tříděného odpadu - plastů od rodinných domů, vyhodnocení nabídek jarní výsadby, rozšíření úředních
hodin úřadu pro veřejnost.
Oprava komunikace Husova a Zámostí
začne od dubna 2015 výměnou vodovodního řadu v dané lokalitě. Stávající litinové vodovodní potrubí bude vyměněno
za plastové (PE). Nový vodovodní řad
bude veden mimo silnici po levé straně
vozovky ve směru od města. Současně
bude provedeno přepojení všech přípojek.
Proběhlo vytyčení stávajících sítí - vody,
kanalizace, elektřiny, plynu a komunikačních vedení. Od poloviny května 2015
převezme staveniště firma Robstav stavby
k.s., která akci dokončí opravou krajnic
a povrchů vozovky.
Výměnu vodovodního řadu máme v plánu
i ve starých bytovkách, kde dochází ke
zhoršení kvality vody vlivem uvolňování
usazenin z potrubí. Tyto pak ucpávají
výměníky na teplou vodu, což se násled-

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 10. února 2015
Rada města projednala a schválila
posílení autobusové dopravy mezi
Zbirohem a Kařezem žel. st. dle
rozpisu. Jde o posílení odpoledních
a večerních spojů na zavolání pomocí
vozidla Transit.
- projednala a schválila kácení 7 ks
stromů na pozemku města p.č. 60/1
v k.ú. Chotětín. Žadatel provedl kácení na vlastní náklady a ponechal si
výnos z prodeje dřeva.
- projednala a schválila výzvu k podání
nabídky formou vyhlášky na jarní
květinovou výsadbu veřejného prostoru města Zbiroh.
- projednala a schválila objednání
dendrologického posudku na stromy

ZBIROŽSKO
ně projevuje poklesem tlaku teplé vody
až její úplné zastavení. Čištění vodovodu
je finančně nákladné a dlouhodobě situaci
neřeší. Abychom zajistili v průběhu opravy
dostatek volného místa pro parkování vozidel obyvatelům bytovek, máme v plánu
využít pro parkování prostor bývalého
hřiště.
Na základě připomínek občanů ve věci
nedostatku kontejnerů na tříděný odpad
zahájíme od dubna 2015 zkušební svoz
plastů z lokality Husova, K Praporci,
Zámostí a Šrámkova. Svoz proběhne
v termínech 29. 4., 27. 5. a 24. 6., vždy
poslední středu v kalendářním měsíci.
Pokud se záměr osvědčí, rozšíříme svoz
i do ostatních lokalit na území Zbiroha
a přilehlých obcí.
V týdnu od pondělí 9. března do neděle
15. března jste měli možnost shlédnout
návrhy pro květinovou výzdobu města
a vyjádřit se k nim. Výstava nabídek
proběhla v průchodu Městského muzea
ve Zbirohu během běžných otevíracích
hodin. Děkujeme všem, kdo nám napsali
svůj názor. Připomínky jsme zohlednili při
vyhodnocení nabídek.
Blíže k těmto tématům si můžete přečíst
v samostatných článcích uvnitř tohoto
vydání Měsíčníku Zbirožsko.
20. března 2015

DUBEN
2015

Zastupitelé odpovídají na dotazy
týkající se obnovy cest v okolí
Zbiroha v rubrice Zeptali jsem se
za Vás. Více na str. 3

V dubnu budou přistaveny kontejnery na svoz domovního odpadu. Rozpis najdete na str. 2

Ing. Milan Rusek

v prostoru Špacírky a na pozemcích
v blízkosti PDA Sokolovna.
- projednala a schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportoviště Základní školy
J. V. Sládka Zbiroh“. Vyhlašovatelem
je Plzeňský kraj.
- projednala a schválila smlouvu
o poskytnutí fin. příspěvku PK na zajištění základní dopravní obslužnosti.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2018.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 23. února 2015
Rada města schválila výsledky hospodaření spol. LESOSPOL Zbiroh s r.o.
za r. 2014 a návrh plánu hospodaření
na r. 2015.
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V neděli 19. dubna 2015 od 17,00
hodin se uskuteční v kostele sv.
Mikuláše ve Zbiroze koncert
k 50. výročí úmrtí světově proslulé operní pěvkyně prof. Marie
Gärtnerové. Více na str. 6

Rada města dále schválila dodatek
č. 15 k nájemní smlouvě uzavřené dne
6. 2. 2002 a způsob finančního vypořádání finančního doplatku výsledku
hospodaření za r. 2014. Dále RM
schválila výši částky kvartální zálohy
na r. 2015.
- projednala a na základě doporučení bytové a sociální komise
schválila přidělení těchto bytů:
byt č. 18 v č.p. 424, byt č. 8 v č.p. 529,
byt č. 1 v č.p. 425
- projednala a schválila výši poplatků
na Pivních slavnostech konaných
dne 20. 6. 2015, současně schválila
prodloužení doby ukončení hudební
produkce na 23 hodinu. RM bude také
dále jednat o možnosti přemístění akce
na jinou lokalitu.
- projednala a schválila výměnu el. jističe na proluce Masarykova náměstí.
Nová schválená kapacita jističe bude
32 A. Práce zajistí p. Maier.
- projednala a schválila rozdělení výsledku hospodaření ZUŠ V. Vačkáře
Zbiroh za r. 2014.
- projednala a schválila převedení
fin. prostředků v rámci fondů ZUŠ

V. Vačkáře Zbiroh z rezervního fondu
na fond investic.
- projednala a schválila dodatek č. 3
k odpisovému plánu.
- projednala a nesouhlasí s požadavkem
na další dílčí úhradu fa č. 41140366 od
spol. SYLBA - Elstav s.r.o. se splatností dne 15. 1. 2015. Další úhrady
budou možné až po jednání se spol.
ADESTIK s.r.o., které proběhne v 11.
týdnu. Jde o akci Zateplení MŠ Zbiroh.
- vzala na vědomí žádost o opravu
místní komunikace p.č. 1981/68
v k.ú. Zbiroh, kterou podala spol. ČEZ
Distribuce a.s. Důvodem je rekonstrukce rozvodny 22 kV připravovaná
na r. 2016. RM pověřuje starostu jednáním se spol. Zbirožská a.s., která
výše uvedenou komunikaci trvale
využívá svými těžkými mechanismy.
Po jednání se RM k tomuto bodu vrátí.
- vzala na vědomí žádost na změnu
územního plánu města Zbiroha (pozemek p.č. 224/43, k.ú. Zbiroh - trvalý
travní porost, vynětí ze ZPF a konverze na plochu pro bydlení).
- vzala na vědomí zprávu o bezp. situaci
v obvodu města Zbiroh za měsíc leden

2015. Zprávu předložila Policie ČR,
OO Radnice.
- projednala a schválila účetní závěrku
Základní školy J. V. Sládka Zbiroh za
r. 2014.
- projednala a schválila převod celého
hosp. výsledku Základní školy J. V.
Sládka Zbiroh do rezervního fondu
organizace. Prostředky budou použity
na opravu osvětlení ve třídách.
- projednala a schválila kontrolu hospodaření p.o. ZŠ J. V. Sládka Zbiroh
ze strany zřizovatele. Kontrolované
období - rok 2014, kontrolu provedla
vedoucí fin. odboru MěÚ Zbiroh.
- vzala na vědomí upravenou nájemní
smlouvu nebytových prostor, fyzioterapie v č.p. 41 (úprava metráže
pronajatých ploch).
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 (úřední deska) nebo k dispozici
v redakci měsíčníku v Městské knihovně
Dr. J. Palivce ve Zbiroze. DT

Svoz domovního odpadu

Redakce otiskuje dopis ze dne 20. března 2015 určený občanům města
Zbiroha, kteří bydlí ve vybraných lokalitách.

Město Zbiroh zajistí přistavení 5 kusů velkoobjemových kontejnerů k odvozu veškerého povoleného domovního odpadu počínaje
dnem úterý 14. dubna 2015 na určená místa ve Zbirohu.
Kontejnery rozmístíme takto:

Vážení občané,
pro podporu lepší dostupnosti třídění v lokalitách, kde je obtížné
dosáhnout malé donáškové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděné
odpady, bychom rádi zahájili
PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ
Zkušební svoz plastů bude zahájen ve vybraných lokalitách:
Husova, K Praporci, Zámostí, Šrámkova,
v termínech 29. dubna, 27. května, 24. června od 8 do 14 hodin.
Systém svozu bude probíhat podobně jako u popelnic na komunální odpad, ale vždy poslední středu v kalendářním měsíci.
Naplněné a zavázané pytle s plasty přichystejte v daném termínu na vhodné dostupné místo před dům. V den svozu obdržíte
nové pytle do schránky u domu nebo si je lze vyzvednout na MěÚ.
Objem a čistota odpadů
Plasty v pytlích musí být sešlápnuté a čisté bez zbytků potravy a
bez mastnoty. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich opravdu patří:
plastové výrobky z materiálů PET, PP, PS, PE-LD, PE-HD
- PET lahve a ostatní plastové nádoby (od kosmetických
a mycích prostředků)
- sáčky, igelitové tašky, balicí fólie, plastové pytle, plastové
obaly z potravin (např. sušenek, těstovin)
- kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků
- krabičky od pitíček, džusů, mléka, vína atd.
- pěnový polystyren
Nevhazujte obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky, podlahové krytiny, elektrické
kabely, molitan, pryž.
Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!
Děkujeme za spolupráci
Město Zbiroh

V úterý 14. dubna 2015
u Sokolovny – PDA – na parkovišti
Zámostí – okraj ulice Šrámkovy (za restaurací)
obchodní dům - parkoviště zadní část
ul. K. Vokáče, dolní část u č.p. 631
Husova ulice – k cestě do polí (směr k Srpům)
Kontejnery budou odvezeny ve středu 15. dubna 2015 odpoledne
na skládku a převezeny na nová stanoviště.
Ve středu 15. dubna 2015
ul. Z. Nejedlého na konci u kotelny
u Špacírky – na okraji ulice Muchovy
v Tovární ulici – u transformátoru v prostranství mezi domy
p. Humla ml. a p. Nováka
Masarykovo nám. u ing. Štíchy, v prostoru separačních nádob
Švabín – prostor u stodoly
Z těchto stanovišť budou kontejnery odvezeny v pátek 17. dubna
2015 dopoledne na skládku a převezeny na nová stanoviště.
V pátek 17. dubna 2015
U jatek – vjezd ke garážím p. Hroudy
Františkov – na parkovišti u ZD (za prodejnou)
ul. Pujmanové - nové sídliště, travnatá plocha nad kotelnou (směr
k požární zbrojnici)
u hřiště kopané – na parkovišti u vchodu
Z těchto stanovišť budou kontejnery odvezeny v pondělí
20. dubna 2015 dopoledne.
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Do kontejnerů je možné ukládat domovní odpad, poškozený
nábytek, koberce, obyvatelé panelových domů mají jedinečnou
příležitost k vyklizení sklepů. Větve a listí ze zahrad do těchto kontejnerů nevhazujte, od 1. dubna 2015 budou ve městě
rozmístěny kontejnery na bioodpad, které budou pravidelně
vyváženy.
Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali kovový šrot, stavební
odpad a nebezpečné odpady.

Zbirožský veřejný prostor ožije výsadbou květin

K jaru neodmyslitelně patří jak Velikonoce, tak i probouzející
se příroda plná rozmanitých květů, kvítků a květin, které nás
doprovázejí v průběhu celého vegetačního období až do období,
kdy se nadvlády ujímá paní zima.
I u nás ve Zbiroze některé části veřejného prostoru ožijí
a květiny oživí strohý asfalt a beton. Vzhledem k podnětným
názorům občanů v malé anketě, jež proběhla v průchodu městského muzea k nabídkám na květinovou výsadbu, finančním
možnostem města i dlouho očekávané revitalizaci zbirožského
náměstí, která bude realizována v příštích letech, bylo nutno
volit určité kompromisy.
Ještě letos dozná změn dosadbou některých květin prostor
„U váhy“, které nás potěší v následujícím období roku, jiné nás
jistě překvapí hned příští jaro. I proluka se dočká své květinové
proměny. Tato proměna se dotkne jak pódia, tak okolí i prostoru
nefunkční kašny. Určitým kompromisem je výsadba nízkých
květin do tří ostrůvků u kruhového objezdu jak s ohledem na
výhledové poměry v této okružní křižovatce, tak možného
budoucího zásahu revitalizace náměstí.
Jistě ještě další a další zbirožská místa by si zasloužila
„květinové pozornosti“, ale to je hudba budoucnosti, na které
by se však mohl každý z nás ve svém okolí malou či větší
měrou podílet (s menší či větší podporou města).

Ing. Milan Rusek v.r., starosta města

Životní jubilea - březen 2015
Lisý Josef

70 let

Jandová Jana

70 let

Seidlová Alena

70 let

Vinšová Eva

70 let

Praum Svatopluk

70 let

Skačíková Květuše

75 let

Vinš Vlastimil

75 let

Voříšková Jana

75 let

Volmut Rudolf

90 let

Irmann Adolf

83 let

Houšková Marie

86 let
J. Dlouhá, matrikářka

ZEPTALI JSME SE
ZA VÁS
Obnova cest v okolí Zbiroha

Koncem února začali pracovníci města
Zbiroh na cestě zvané „Šreka“ (od Zbiroha
k bývalému nádraží) odstraňovat náletové
dřeviny. Z historického hlediska je tato
cesta těleso nedokončené Strousbergovy
železniční dráhy, budované v letech 1873
– 1875. V roce 2012 vzešel z Národního
památkového ústavu v Plzni návrh prohlásit nejzachovalejší úseky této dráhy (mj.
v Pětidomí a u Čápu) včetně kamenného
mostu přes trať Praha – Plzeň kulturní
památkou. Ačkoliv tento návrh prozatím
nebyl schválen, projekt zůstává stále otevřený. Nyní se připravuje obnova některých úseků této cesty, a proto jsme požádali
zastupitele města Zbiroh Jitku Seidlovou
a Miroslava Douska o bližší informace.
Jaké úpravy povrchu trasy plánujete
při realizaci obnovy zanedbané cesty či
případného budování cyklostezky, aby
těleso valu dráhy neztratilo kulturně –
historické hodnoty a stavební zásahy
do budoucna nezapříčinily znemožnění
prohlášení „Šreky“ kulturní památkou?
Odpovídal: M. Dousek
Prvním krokem byla obhlídka zanedbaných cest a cest, které vyžadují jen
drobnou údržbu a jsou v majetku MěÚ
Zbiroh. Tato obhlídka se uskutečnila

Jiří Fišer, radní města Zbiroh

23. 12. 2014. Obhlídku jsem provedl já
a pan Ludvík Svoboda. Následoval návrh
pořadí, v jakém zanedbané cesty začít
obnovovat, a návrh pořadí cest na drobnou
údržbu. S těmito návrhy byla seznámena
RM a tajemník MěÚ na jednom z lednových zasedání RM. Jako první byl vybrán
úsek cesty („ŠREKY“) dlouhý cca. 300
m p.č. 892/31, který byl zcela zarostlý
a nutil procházející nebo projíždějící
místo zarostlé cesty používat přilehlou
louku, která je tímto velmi poškozována.
Na tomto úseku je v současné době prováděno vyřezávání náletových dřevin,
následovat bude odstranění organického
materiálu z povrchu cesty, zajištění optimálního odtoku vody a obnova vlastního
povrchu cesty např. pomocí GLORITu,
GUTZWILLERu, předrcováním atd.,
zde není ještě definitivně rozhodnuto,
jaká technologie bude pro obnovu cesty
použita. Výše zmíněné technologie pro
obnovu této nebo i jiných cest představila
11. 2. 2015 zastupitelům paní Musilová
z firmy LESOPOL. Při výběru technologií
a materiálů pro obnovu cest je důležité
vědět, jakým vlivům a jakému způsobu používání bude cesta v budoucnu vystavena.
V případě „Šreky“ je nutné brát ohled i na
její historickou hodnotu a na její umístění
ve volné přírodě.
Jak dlouhá bude zamýšlená trasa,
případně cyklostezka, a kde se plánuje
napojení na již stávající trasy turistické
či cyklotrasy v nejbližším okolí?
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Odpovídala: Jitka Seidlová
O cyklostezce jako takové je předčasné
hovořit, jsme teprve ve stadiu zjišťování. Úsek cesty zvané „Šreka“ je běžně
využíván ať k pěším procházkám nebo
k projížďkám na kole, vede tudy značená
turistická trasa, je to také spojnice se zastávkou v Kařeze. Cesta však v některých
místech zarůstala křovinami, určitý úsek
již byl zcela zarostlý, což vedlo k používání přilehlé louky. Prvním cílem bylo
tedy zajištění průchodnosti a údržba cesty
ve vlastnictví Zbirohu.
Při té příležitosti jsme zjišťovali také
možnosti zřízení cyklostezky a podmínky dotačních titulů. Předpokladem bylo
načtení Koncepce rozvoje cykloturistiky
v Plzeňském kraji a posouzení, zda je
s ní zamýšlená trasa v souladu. Dále bylo
třeba oslovit Klub českých turistů, který
zaštiťuje smysluplné vedení tras, zabezpečuje jejich značení a správu. Obdrželi jsme
již informaci o projednání návrhu na 1. část
trasy z Kařeza do Zbirohu – Zámostí (cca
4759 m) s centrálním značkařem. Návrh
byl kladně přijat s tím, že by se v daném
úseku jednalo o přeložení stávající trasy CT 6 vedoucí nyní po hlavní silnici.
Navrhovaný úsek trasy z Kařeza by tak
byl pokračováním trasy 2153 z Tění přes
Cheznovice navazující na mezinárodní trasu. Řešil by větší bezpečnost pro
cyklisty vyhnutím se hlavní komunikaci,
spojení Zbirohu s nádražím, rozšířil by
možnosti rozvoje místní cykloturistiky

a cestovního ruchu na Zbirožsku. Nabízí
se zde zakomponování části naučné stezky
s poukázáním na zajímavá či významná
místa vč. Strousbergovy dráhy. Postupně
by mělo dojít k navázání dalších tras, vytvoření výletních okruhů s využitím pro
místní obyvatele i návštěvníky. Je v našem
zájmu vyzdvihnout a propagovat všechny
zajímavosti, mít na co návštěvníky nalákat.
Určitě je ale třeba i ve věci Strousbergovy
dráhy postupovat s citem.
Jednou z hlavních příčin neúspěchu
prohlášení bývalé Strousbergovy dráhy
kulturní památkou bylo velké množství
vlastníků pozemků, s kterými je třeba
jednat. V jaké fázi je nyní toto jednání?
Odpovídal: M. Dousek
V současné době jsou práce na obnově cest
prováděny jen na pozemcích MěÚ Zbiroh,
nebylo proto třeba s vlastníky ostatních pozemků, na kterých se bývalá Strousbergova
dráha nachází, začít jednat. V budoucnu se
těmto jednáním nevyhneme, a to nejenom
v souvislosti s bývalou Strousbergovou
dráhou. V tomto ohledu má MěÚ Zbiroh
co napravovat.
Odpovídala: J. Seidlová

foto: E. Svobodová

Jak již bylo zmíněno, jsme teprve
na začátku. První etapou je právě obnovení
části původní cesty v majetku Města Zbiroh, kde probíhá odstraňování dřevin, aby
nedocházelo k používání pozemku jiných
vlastníků. Teprve nyní, dle ověření soula-

du s Koncepcí rozvoje cyklotur istiky PK
a s posvěcením KČT, má smysl pokračovat v řešení, tzn. připravit další kroky
vč. oslovení vlastníků.
Děkuji za rozhovor.
ES

KULTURA
Pytlácké historky z Podbrdska
v Městském muzeu ve Zbiroze

Městské muzeum ve Zbiroze ve spolupráci s Muzeem
Středních Brd ve Strašicích vás srdečně zve na výstavu
„Pytlácké historky z Podbrdska“. Vernisáž výstavy se koná
ve čtvrtek 2. dubna 2015 v 17.00 hodin ve výstavní síni muzea.
Na výstavě můžete spatřit dobové artefakty z 19. a 20. století,
které mají souvislost s jednotlivými pytláckými kauzami
v Brdech a okolí. Představeny budou nejslavnější smutně
proslulé přestřelky a jejich důsledky. Obrazová dokumentace
vám pak představí život lesníků, myslivců a pytláků. Úvodní
slovo přednese autor výstavy Tomáš Makaj. Výstava potrvá
do neděle 3. května 2015.
DV

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.

Zámek Zbiroh pořádá již tradiční velikonoční jarmark
na nádvoří zámku. Připraveny jsou stylové stánky s velikonočním zbožím, program pro děti, ukázky tradičních řemesel.
VELIKONOČNÍ JARMARK 4. dubna od 10,00 hod.
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Zbirožské ženy organizují burzu obnošeného dětského
jarního a letního šatstva včetně obuvi a sportovních potřeb.
ZO ČSŽ ve Zbiroze zve na tradiční prodej a výkup obnošeného
dětského jarního a letního šatstva včetně obuvi a sportovních
potřeb. Akce se bude konat v nové zasedací místnosti MěÚ
ve Zbiroze ve dnech 13. – 16. dubna 2015.
Pondělí 13. 4. 14,00 – 17,00
příjem zboží
Úterý 14. 4.
9,00 – 11,00
příjem zboží
		
14,00 – 17,00
prodej zboží
Středa 15. 4.
9,00 – 11,00
prodej zboží
		
14,00 – 17,00
prodej zboží
Čtvrtek 16. 4. 14,00 – 17,00
likvidace
Do prodeje přijímáme věci čisté, nepoškozené. Poplatek jako
obvykle při příjmu.
Maminky, využijte příležitost výhodně prodat a levně nakoupit
na své děti.

foto: J. Hauerová

Co se dělo v Městské knihovně Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze
I v měsíci březnu, který je vždy věnován čtenářům v knihovnách,
jsme pro Vás objednaly nové knihy.
A nejen to. Noví čtenáři měli registrace na rok zdarma, hříšníkům
jsme odpouštěly pokuty, pořádaly akce pro děti a každý nový
malý čtenář od nás obdržel drobný dárek. Také mohou návštěvníci
knihovny od března využít nově zavedenou službu připojení na
internet - free WiFi.
Navštívily nás děti z MŠ Zbiroh a ZŠ Mlečice, které se dozvěděly, jak to v knihovně chodí, jak se mají v knihovně chovat
a vyzkoušely si práci knihovníka na vlastní kůži.
S dětmi z 1. B ze ZŠ J. V. Sládka Zbiroh a jejich paní učitelkou
Mgr. Terezou Šístkovou jsme v knihovně dokonce i přespaly,
a to v rámci Noci s Andersenem, která se opět moc vydařila. Informace, jak probíhala, a fotografie z akce najdete na našem webu
knihovnazbiroh.webk.cz a na facebooku Městská knihovna
Dr. Josefa Palivce Zbiroh.
I v dubnu pro Vás chystáme nové knihy. Na Vaši návštěvu v naší
knihovně se těší
Jitka Hauerová a Dana Turková

Na návštěvu se těší ZO ČSŽ Zbiroh.

Expozice požární ochrany Zbiroh - areál Švabín slavnostně
zahajuje výstavní sezónu.
Zahájení výstavní sezony u příležitosti pátého výročí Expozice požární ochrany se uskuteční 25. dubna 2015. Začátek
v 10.00, konec okolo 16.00 hod. Hlavním programem bude cca
10 ukázek historické hasičské techniky od přenosné stříkačky
ze začátku osmnáctého století přes stříkačku koněspřežnou
a parní, až po techniku ze začátku století dvacátého. Předvedou
se zde také mažoretky a malí hasiči ze Zbirohu a po celý den
bude návštěvníkům hrát kapela Bonton Band. Parkování přímo
v areálu HZS zdarma. Občerstvení zajištěno.

Výzvy městského muzea

Zbirožský pedál - I. ročník cyklistické vyjížďky

Město Zbiroh ve spolupráci se ZAP.A Bike klubem Zbiroh srdečně všechny zve v sobotu 18. dubna 2015 na I. ročník veřejné
cyklistické vyjížďky „Zbirožský pedál – Za tajemstvím Velízu
a Zámeckého vrchu“. Startuje se v Městském muzeu a Muzeu
J. V. Sládka ve Zbiroze mezi 10.00 a 12.00 hodinou. Při registraci
obdrží každý cyklista účastnický list s vyznačením kontrolních
stanovišť a popisem trasy cesty. K výběru bude trasa cca 10
a 36 km. Startovné činí 30 Kč. V cíli ve Zbirožském dvoře získá
každý účastník originální Pamětní list a pro všechny zde bude
připraveno občerstvení a živá hudba.
V případě velké nepřízně počasí může dojít k změně termínu
konání akce. Kontakt na organizátory: knihovna - D. Turková
tel.: 371 794 030
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V souvislosti s budovou bývalého nádraží Zbiroh byl vznesen
dotaz, jaký výjev byl namalován v přízemí ve vestibulu nádraží na
stěně proti vchodu. Obraz byl zabílen, ale není známo, kdy se tak
stalo. Pokud by někdo měl více informací, kontaktujte muzeum
na tel. 371 794 078 nebo muzeum@zbiroh.cz.
Dále prosíme, zda někdo nevlastní fotografie málotřídky (obecná
škola) na Švabíně z jakéhokoliv časového období i úhlu pohledu.
Snímky bychom naskenovali pro archiv muzea.
Pro chystanou fotografickou výstavu k 70. výročí konce
II. světové války hledáme fotografie z květnových dnů ve Zbiroze
v roce 1945. Pokud někdo snímky vlastníte, prosíme o zapůjčení
k naskenování.
Městské muzeum ve Zbiroze připravuje na letní sezónu výstavu
fotografií mapujících 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).
Výstava bude nainstalována ve vstupních prostorách městského
muzea od července do září 2015.

Dívčí komorní pěvecký soubor Základní
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
uskuteční

v neděli 19. dubna 2015
od 17 hodin v kostele
sv. Mikuláše ve Zbiroze
koncert duchovní hudby
HOMMAGE À MARIA
GÄRTNER
k 50. výročí úmrtí světově proslulé
operní pěvkyně prof. Marie Gärtnerové.
Marie Gärtnerová se narodila ve Zdicích
16. října 1877. Po studiích u Vítězslava
Nováka a Josefa Jiránka a pěveckém
školení v Pivodově škole v Praze debutovala v roce 1901 v Lublani, při otevření
Městského divadla v Plzni v roce 1902
zpívala roli Radmily v opeře Bedřicha
Smetany Libuše. Poté se stala hvězdou
zahraničních operních domů (Vídeň,
Drážďany, Lipsko, Norimberk, Štrasburk,
Paříž, Londýn), kde excelovala především
ve vysokodramatickém repertoáru (Carmen, Leonora, Salome, Elektra, Ortruda,
Brünhilda, Isolda, Aida, Amelie aj.). Ke
svým špičkovým pěveckým a hereckým
výkonům připojila také výkony taneční
(Tanec sedmi závojů, Salome). Také
v zahraničí propagovala českou hudbu,
jak operu, tak písně (Dvořák, Smetana).
Spolupracovala s proslulými dirigenty
(Richard Strauss, Bruno Walter, Hans
Szmoll, a dalšími). V Čechách se natrvalo

usadila po roce 1918. V Národním divadle
v Praze jí bylo dopřáno zpívat jen třikrát
(Carmen, Leonora, Ortruda). Ve dvacátých
letech byla pozvána do zbirožského zámku
kněžnou Colloredo Mansfeldovou, obdivovatelkou hudebního umění a klavíristkou.
Umělkyně se přistěhovala do Zbiroha se
svou matkou a dvěma bernardýny a pobyla
na zámku 5 let. V té době působila také jako
profesorka zpěvu na hudební škole v Plzni.
V roce 1926 hostovala v bratislavském
Národním divadle, v roce 1934 vystoupila
v plzeňském divadle v opeře Richarda
Wagnera Valkýra, v letech 1950-1953 působila jako hlasová poradkyně v Prešově

a až do smrti se věnovala rozsáhlé pedagogické činnosti. S velkým hudebním světem
se rozloučila v roce 1940 uspořádáním
pěveckého recitálu za doprovodu České
filharmonie, kterou řídil Václav Talich.
Ve Zbiroze zpívala v kostele sv. Mikuláše, doprovázela při místních koncertech,
pomáhala při výchově zbirožských hudebníků, byla prvním čestným členem spolku
divadelních ochotníků „J. V. Sládek“
ve Zbiroze apod.
V roce 1962, k pětaosmdesátiletému jubileu české pěvkyně, uspořádalo Městské
muzeum ve Zbiroze dokumentační výstavu
o jejím životě a díle. Její vysokodramatický
soprán byl podobný hlasu Emy Destinnové
(1878-1930), které prof. Marie Gärtnerová
prováděla hlasovou kontrolu. Zemřela 22.
února 1965 ve Zbiroze, kde je pochována.
V programu koncertu zazní duchovní
vokální kompozice z repertoáru Marie
Gärtnerové (Dvořák, Gounod, Haendl,
Fauré…), sopránová sóla zazpívá Květuše
Ernestová za doprovodu Jiřího Pražského
(housle), s jehož rodinou pojilo Marii
Gärtnerovou dlouholeté přátelství, a varhaníka Svatomikulášského chrámu v Praze
na Malé Straně Přemysla Kšicy.
Vstupné dobrovolné bude věnováno
na opravu kostelních varhan.
K 31. 12. 2014 bylo na opravu varhan
v kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu vybráno
107 152, 21 Kč. Všem dárcům patří velké
díky.
DT

Duben ve Zbirožském dvoře

4. - 5. 4. Velikonoce ve Zbirožském dvoře - hry v parku,
ve stodole výtvarné dílny pro děti i rodiče začátek v 15.00
11. 4. „Bystři smysly“ - interaktivní hry a soutěže ve Zbirožském dvoře pro rodiny s dětmi, začátek v 15.00
18. 4.Zbirožský pedál - slavnostní zakončení ve Zbirožském
dvoře. Koncert ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka,
začátek 19.00
24. 4. Jiříkovské trachtace – večer nejen pro Jiříky, od 19.00
25. 4. Probuď sysla - hry v parku pro děti i rodiče, začátek v
15.00, večer Tančíme v teniskách – retropárty, začátek v 19.00
Dovolujeme si Vás pozvat na IV. ročník
setkání badatelů a zájemců o Strousbergovu železniční trať, které se uskuteční v úterý dne 28. dubna 2015 od 10.00
hodin v Městském muzeu ve Zbiroze.
V programu setkání se seznámí naše
laická i odborná veřejnost se stále diskutovanou problematikou Strousbergovy
železnice v Brdech. Pozvání přijali zástupci Města Zbiroh, kteří nás seznámí s možnou vizí zamýšlené cyklostezky částečně
v úsecích zvané „ŠREKA“ ve Zbiroze
a z historického hlediska považované za těleso nedokončené Strousbergovy železnič-

ní dráhy. V programu zazní příspěvek
studentky Historie
na Filozofické fakultě UK Barbory
Turkové, která nás
obeznámí s obsahem své bakalářské práce
na téma Bethel Henry Strousberg a pád
jeho podnikání na Zbirožsku v období
tzv. velké deprese. Rovněž pozvání přijal
Mgr. David Tuma, Ph.D. z Národního
památkového ústavu v Plzni, který pro
nás připravil příspěvek na téma Železárny
v Holoubkově, bývalá vagonka a projekt
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na výstavbu dělnických domů.
Zajímavým přínosem na jednání mohou
být i Vaše  informace, nálezy a zajímavosti
vztahující se k danému tématu, se kterými
v programu počítáme.
Těšíme se na Vás a Vaše příspěvky.
D. Viletová

Připravujeme na květen:
2. 5.
Jarní farmářské trhy - proluka (Myslivecká kapela Atlas)
3. 5.
Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka
5. 5.
Výstava Grafiky a kresby Tomáše Hřivnáče - muzeum
10. 5. Den matek – sokolovna
15. 5. Promítání filmu Fotograf – multifunkční sál
23. 5. Slavnosti růžových vín – zámek Zbiroh
29. 5. Noc kostelů – kostel sv. Mikuláše Zbiroh
31. 5. Vačkářův Zbiroh – 22. ročník - proluka

Otevírání Sládkovy Lesní studánky
Přijměte pozvání na krásnou procházku májovým dnem, na otvírání
Lesní studánky J. V. Sládka nad Sýkorovým mlýnem „V Království“,
za obcí Přísednicí v neděli 3. května 2015 ve 14.00, kde již od roku
2012 odemykáme krátkým programem studánku. Odpolední akcí
účastníky tohoto setkání opět provede Jiří Hlobil svým vlídným
slovem, recitací a opět s přichystaným překvapením. O hudební
vystoupení se zaslouží „Terešovské ženy a dívky“ za houslového
doprovodu hudebního skladatele Aleše Březiny, které zazpívají
skladatelem zhudebněnou Sládkovu „Lesní studánku“.
Tradice čištění neboli otevírání studánek je velmi dlouhá. Vždy po
svátku sv. Jiří se vydávaly dívky za zpěvu nábožných písní ke studánkám. Do každé studánky vložila jedna z nich na okamžik dřevěný
křížek. Potom dívky studánku vyčistily od napadaného listí a od
bláta. Po usazení kalu jedna z dívek opět ponořila křížek do studánky.
I letos se k této zvyklosti vracíme.
Cestu ke studánce nejlépe najdete po modré turistické značce z Přísednice. Druhá cesta vede od silničky pod obcí Třebnuškou přes lávku za

INFORMACE
Současnost a budoucnost bývalé
železniční stanice Zbiroh

Na jaře roku 2010 jsme v Městském muzeu ve Zbiroze uspořádali výstavu věnovanou zbirožskému nádraží a železniční
trati. Tehdy jsme ještě všichni doufali, že
k plánovanému zrušení stanice Zbiroh

Jarní farmářské trhy
proluka na Masarykově náměstí Zbiroh
sobota 2. května 2015 od 8,00 do 12,00 hodin
K poslechu zahraje od 9,30 do 12,00 hodin

Myslivecká kapela Atlas.

Srdečně zve Město Zbiroh.
(Případní zájemci o prodej na farmářských trzích se mohou
hlásit na tel: 371 794 030, email: knihovna@zbiroh.cz)

v následujících letech nedojde. Opak však
byl pravdou a v roce 2013 jsme si 100.
výročí otevření secesní budovy zbirožského nádraží připomínali již jen výstavou.
Tehdy uplynul právě rok od ukončení
jejího provozu v rámci změn při budování
III. železničního koridoru Praha – Plzeň –
Cheb. V současné době se o zbirožském
nádraží opět začíná veřejně diskutovat,
neboť získalo nového majitele a novou
7

foto: Jiří Horák

Sýkorovým mlýnem opět po modrém značení. Dobrodružným
povahám pak doporučuji, aby si vyhledali vlastní cestu. Snad
nás podpoří i sv. Petr. Na setkání u studánky se těší Dagmar
Viletová za Spolek přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze.
naději, že bude znovu sloužit veřejnosti,
byť v trochu jiné podobě.
V pátek 6. března 2015 se uskutečnila
mini tisková konference v prostorách
bývalého zbirožského nádraží, které
se účastnili zástupci tisku, ČRo Plzeň,
Městského muzea ve Zbiroze, Měsíčníku Zbirožsko a kronikář města Zbiroh.
Starosta města Zbiroh Ing. Milan Rusek
pro zúčastněné inicioval setkání s novým
majitelem, kterým je australský hudebník
pan Jamison Young.
Úvodem setkání nám byla umožněna
prohlídka celého objektu od vstupní haly
přes prostory bývalé restaurace, čekárny,
výdejny jízdenek, bývalé dopravní kanceláře až po horní obytné části, kde je
6 bytů, včetně 2 bytů stále v pronájmu.
Celý objekt je podle nového vlastníka
v poměrně dobrém stavu. První otázky
samozřejmě směřovaly na rozsah již zde
provedených prací, které byly realizované
díky tzv. dobrovolnické činnosti - programu WORKAWAY. Program funguje na
bázi nabídky a poptávky po práci v cizích zemích, lidé pracují pouze za stravu
a ubytování. V Čechách zatím tento způsob dobrovolnické práce není příliš znám,
ale v Německu nebo ve Francii jsou tyto
aktivity poměrně oblíbené. V budově se

foto: Petr Herynek

již započalo s úklidem prostor, vyklízením půdy, odstraňováním náletových

dřevin v nejbližším okolí
a mnohým dalším. Proběhnou pravděpodobně
i menší stavební úpravy,
které je však majitel nucen konzultovat s příslušnými úřady, neboť objekt
je prohlášen kulturní památkou. Jedna z těchto
změn se patrně bude týkat opětovného
otevření zazděného prostoru mezi sloupy
obloukovitého klenutí, kde býval přístup
k čekárně pro první třídu.
Další dotazy směřovaly k zamýšlenému
využití secesní budovy, z nichž některé
mají šanci na realizaci v dohledné době.
Je to například zprovoznění přízemí
v podobě víkendové kavárny, čajovny či
galerie. Jako první by tu mohla být k vidění výstava věnovaná samotnému nádraží.
Zbirožské muzeum vlastní zajímavé
dobové fotografie a je možné z nich připravit výstavu mapující historii provozu
nádražní budovy v rámci jednoho století.
Několik dotazů padlo i na osobu nového
majitele, zejména jak se o budově na pro-

Informační centrum ve Zbirohu je připraveno na
další sezónu, ta minulá byla úspěšná

dej dozvěděl, za jakou cenu objekt koupil
a proč. Jamison Young odpověděl: „Před
pěti lety jsem opustil Austrálii a začal
jsem cestovat po Evropě. Na internetu
jsem náhodou viděl fotografii zbirožského nádraží s informací, že je na prodej.
Hodně se mi zalíbilo. A když jsem viděl
cenu, rozhodl jsem se, že ho koupím.“
Cena byla 960 tisíc Kč. Australský rodák
o sobě dále prozradil, že nevlastní auto,
do svého nového domova dojíždí vlakem
a ze železniční zastávky Kařez chodí
pěšky. Z důvodu pracovního vytížení
však ještě nestačil navštívit naše město ani
zámek Zbiroh. Závěrem setkání nám, jako
správný hudebník, krátce zahrál na kytaru
a zazpíval píseň ze svého repertoáru.
Ačkoliv budova bývalého nádraží Zbiroh
stojí na katastru obce Kařez, není její stav
mnohým Zbirožákům lhostejný. Pevně
věříme, že díky novému majiteli tuto zajímavou budovu nepostihne podobný osud
jako areál bývalého pivovaru ve Švabíně,
a v budoucnu se stane příjemným zastavením nejen pro návštěvníky Zbirožska.
P. Herynek, E. Svobodová

Humanitární sbírka

V roce 2014 navštívilo Informační centrum ve Zbirohu celkem
9 642 návštěvníků, z toho 264 cizinců (nejvíce jich bylo z Holandska - 50, Slovenska - 48, Švýcarska - 29, z Velké Británie
- 27, ale též nás navštívili turisté z USA, Japonska a Mexika).
Na nadcházející sezónu, která začíná od 1. května, je v Informačním centru připraven dostatečně pestrý výběr pohlednic,
dále turistické vizitky a známky. Doplněna je i zásoba odznáčků
a připravujeme i novinku – reflexní pásky ke zvýšení bezpečnosti
nejen cyklistů, ale i ostatních turistů.
Ve spolupráci s chráněnou dílnou Nostalgie z Radnic je v Informačním centru k Velikonocům připravena nabídka kraslic
a velikonočních ozdob.
ZK

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení: letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látky
prosíme minimálně 1m2, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek. Domácí potřeby: nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené; peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
a deky; obuv – veškerou, nepoškozenou.
Nemůžeme vzít: ledničky, televize, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
(transportem se znehodnotí), znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční do 20. dubna 2015 v průjezdu bývalé
Komerční banky, Masarykovo náměstí čp. 123. Věci prosíme
zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Dále upozorňujeme, že kontejner na oděvy je ve Zbiroze
trvale umístěn na parkovišti u obchodního domu COOP. Vhazovací otvory jsou řešeny na velikost běžné igelitové tašky.
V případě velkých pytlů je nutno vkládat věci po částech.
Shromážděné ošacení je pravidelně odváženo. Děkujeme za
Vaši pomoc. Bližší informace o sbírce Vám rádi sdělíme na tel.:
224 316 800, 224 317 203 nebo v Městském muzeu ve Zbiroze
na tel.: 371 794 078.
ES
víček pro Kubíka Královce z Kamenného Újezdu u Rokycan.
V prosinci jsme paní starostce Jarmile Vaňourkové předali všechna
nasbíraná a barevně roztříděná víčka. Za podpory široké veřejnosti jsme ve sbírce pokračovali a druhé úspěšné předání víček
se uskutečnilo v úterý 3. března. Chceme všem, kteří se do sbírky
zapojili, moc poděkovat. Rádi bychom Vás informovali, že ve
sbírce pokračujeme až do konce školního roku a uvítáme Vaši
další spolupráci ve sběru víček.

foto: M. Soukupová

Sbírka víček pokračuje

V září se naše škola připojila k charitativní sbírce plastových

Za členy týmu „Kdo jiný?“ D.
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ZUŠ Zbiroh informuje

Vy, kteří pravidelně čtete naši rubriku, již víte, že od měsíce ledna naše
základní umělecká škola doslova žije
soutěží vyhlášenou MŠMT pro dechové
nástroje, sólový a komorní zpěv. A právě
ve zpěvu máme za sebou velmi úspěšné
dny. V krajském kole si v komorním
zpěvu vyzpívala děvčata Hana Koreisová
a Kristýna Veverková 3. místo. V sólovém
zpěvu obsadila Kristýna Veverková taktéž
3. místo, dvě 2. místa získali Václav Švarc
a Kryštof Lang a z 1. místa postupuje do
celostátního kola Hana Koreisová. Všem
moc a moc gratulujeme!
Do krajského kola v oboru dechových
nástrojů se dále úspěšně probojovali Nikolas Canavarro a Josef Čerpl ve hře na
trubku, Olga Hatinová, Veronika Pourová

a Tereza Staňková ve hře na saxofon a
Andrea Hermanová a Aneta Vonásková ve
hře na příčnou flétnu. Výsledky ze soutěže
těchto krajských kol najdete na našich
webových stránkách www.zuszbiroh.cz.
Na 10. dubna připravují oddělení hudební, taneční a literárně dramatické
dva výchovné koncerty. V 9:00 hod.
v budově stálého kina ve Zbiroze začíná
představení „Ze čtyř stran světa“ pro
1. stupeň ZŠ. Děti v něm uslyší pohádky
z různých koutů světa propojené hudbou a
písněmi v rodné řeči. V 10:15 hod. tamtéž
pak bude pokračovat představení pod
názvem „Pojďte s námi do ZOO“ určené
pro MŠ plné povídání, hudby a zpěvu
o zvířátkách.
14. dubna pak ještě můžete zavítat do
sálku naší ZUŠ, kde se od 17:00 hod.

Mladí recitátoři ze zbirožské ZŠ se na soutěžní
přehlídce neztratili.   

uskuteční další z řady školních koncertů.
Všichni jste srdečně vítáni.
Závěrem se s vámi chceme podělit
o mimořádnou zprávu z oblasti umění.
Náš kolega a pedagog zdejší ZUŠ Pavel
Hrubý byl nominován na žánrové ocenění Anděl 2015 v kategorii Jazz & Blues
za své nové sólové album Between The
Lines, které vydal u vydavatelství Amplion Records v roce 2014. O nominacích
do Andělů rozhodovalo 94 akademiků
z řad novinářů, rozhlasových a televizních dramaturgů, promotérů, nezávislých
hudebních odborníků či obchodníků.
Sedm hlavních kategorií doplňuje devět žánrových Andělů, kteří budou mít
vlastní předávací ceremoniál 7. dubna
v pražském Paláci Akropolis a ze záznamu jej nabídne ČT ART.
MgA. Andrea Frídová, učitelka ZUŠ Zbiroh

Budínová a Kristýna Adámková.
2. kategorie byla nejpočetnější - 29 žáků. Klára Muffová a Tereza
Jarošová měly nelehkou úlohu.
Vynikající výkon Terezy Jarošové jí zajistil krásné 3. místo.
Blahopřejeme.
Všem recitátorům ZŠ J. V. Sládka Zbiroh děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

Dne 12. 3. 2015 se v Rokycanech konala „Soutěžní přehlídka
dětských recitátorů“. Z naší ZŠ J. V. Sládka Zbiroh se této soutěže
zúčastnilo celkem 6 žáků.
V 0. kategorii soutěžilo 21 žáků. Naši školu reprezentovali Matěj
Fríd a Maruška Asenova.
V 1. kategorii se sešlo 28 žáků. Za ZŠ Zbiroh recitovala Kateřina

Za pedagogy Mgr. Dagmar Kořánová

Občanské sdružení NĚ-HA pro volný čas nejen dětí pořádá již
12. rok tábory se zaměřením na keramiku, výtvarné činnosti,
sportovní soutěže, lesní hry.
Cesta proti proudu času – zpestřete prázdniny svým dětem
20. 7. – 24. 7. 2015 Příměstský tábor ve Zbiroze na Hlavatici
Denní tábor od 8 -16 hod. určen pro zbirožské děti a okolí
ve věku od 4 let
22. 7. – 26. 7. 2015 Pobyt maminek s dětmi ve Zbiroze
na Hlavatici
Pobytová akce pro maminky, tatínky i babičky. Vedoucí k dětem i k dospělým. Volný čas maminek.

foto. M. Holečková

Děti s paní učitelkami z Mateřské školy ve Zbiroze připravily jarní
akademii pro své blízké v kině ve čtvrtek 19. března.

V sobotu – den pro ženu – masáže, kosmetika, poradenství.
Aktivity pro maminky – keramika na hrnčířském kruhu i bez,
smalt na plotýnce i v pícce, fusing – skleněné šperky, cínování, tiffany, tkaní pedig košíků, tkaní na stavech – koberečky,
sedáky, hedvábí a batika, bílý porcelán, ubrousková technika,
drátování

KRONIKÁŘSKÉ OZVĚNY Č. 25

Přihlášky a informace:
Občanské sdružení NĚ-HA pro volný čas nejen dětí
Mgr. Lenka Hanzlíková
Květinová 263, Hrádek 338 42
+420 737 723 826
neha.keramika@seznam.cz nebo hanzlikova263@gmail.cz
www.ne-ha.cz
www.facebook.com/tvoje.neha
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1883 - Dne 9. září uspořádal hospodářský spolek pro okres Hořovice – Zbiroh první výstavu na hovězí dobytek ve Zbirově za
radnicí na poli k čís. 39 patřící. Sešlo se z vůkolí přes 100 kusů
dobytka, ohražení a ozdobení výstaviště uhradilo se na náklad
obce, přivážku obstarali někteří občané zdarma. Po výstavě byly
udíleny odměny, které se též dostalo některým zdejším občanům
a sice: za dvouletého býka obdržel zdejší pastýř Lukeš 3 dukáty;
za voly vdova Marie Baumová obdržela též 3 dukáty; na krávy
Josef Ryba obdržel stříbrnou státní medalii; též vdova Anastázie
Matoušková za krávu obdržela 2 dukáty.
1884 – V tomto roce byla zvolena městská rada a byli zvoleni:
Za starostu pan Josef Mudra, držitel hospodářství; za 1. radního

Peter Sládek, mistr zednický; za 2.radního František Vild, c.k.
poštmistr; za 3. radního Josef Jedlička, mistr krejčovský. Zde se
připomíná, že zvolený purkmistr Josef Mudra jak nastoupil dne
1. května 1884, změnil starobylý název purkmistr, a počal se
podepisovati co obecní starosta.
Tento rok hypoteční banka ve Vídni započala po Strousbergově
krachu železárny na Františkově co nejrychleji rozprodávat. Veškeré stroje, i všechny zásoby byly za každou cenu prodané. Když
bylo vše vydrancováno, až na zbylé zbytky zdiva při bývalé staré
slévárně, který byly ještě chatrnou střechou pokryté a očekávalo
se že to bude jednou zbořeniště. A v takovém stavu v témž roku
(1884) koupil to od Vídeňské banky Jindřich Novák, který měl
již na Janůškách malý závod na výrobu octového trestu. Ten sobě
ihned započal byt opravovat, zelenářskou zahradu a okolo domu
malý park zřizovat.

HISTORIE
Jak se druhdy svítívalo. 3. díl.

Užívání loučí ku svícení jest starobylé.
Na rytířských hradech bylo přísně zakázáno choditi s hořícími loučemi, by nebyl
způsoben požár. I při nočním chytání
raků užíváno loučí, obyčejně kolomazí
napuštěných.
Že bylo svícení s loučemi spojeno s velikým nebezpečím, leží na bíle dni. Kolik
požárů zavinilo neopatrné zacházení
s loučemi, nelze ovšem dnes odhadnouti,
ale procento ono nebylo zajisté nepatrné.
V přítomné době zaniká svícení s loučemi
pořád víc a více a vládne jen do jisté míry
ještě v chudých horských chatách, kde
jest dříví dost a dost a kde by domácí
účet nesnesl vydání za petrolej. Odumírá
tudíž tento starobylý obyčej, který nám

SPORT
Hokejový zpravodaj

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat aktuální informace z činnosti oddílu ledního
hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí 15.
únor 2015 – 15. březen 2015.
„A“ mužstvo (KSM B): sehrálo 2 mistrovská utkání základní části (od počátku
sezóny 19), 1 utkání základní části bylo
kontumováno v náš prospěch. Bilance za
zmíněné mezidobí činila 2-0-1 při skóre
18:10, zisk 4 body. Bilance od počátku
sezóny pak činí 15-0-5 při skóre 112:79,
zisk 30 bodů. Tyto výkony nám zajistily
vítězství v premiérové sezóně v základní
části B skupiny KSM Plzeňského kraje! Potěšující je rovněž skutečnost, že
brankářské dvojici Bartovský – Vild se
podařilo obdržet nejnižší počet branek
v celé základní části soutěže. Do čtvrtfinále nadstavby jsme dostali tým HC
JAM Plzeň (po základní části 8. místo),

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

Adam Maxmilian
(Max) Hopfengärtner

připomíná blahé chvíle našeho mládí,
kdy při třepetavém světle loučí naslouchali jsme tajemným bájím radostným
i hrozným. A což teprve vzpomeneme-li si na ony okamžiky, když dívajíce se
do vesele plápolajícího ohně pozorovali
jsme různé jeho výjevy. Chvíli hoří louč
klidně vydávajíc jasné světlo, ale náhle
plamen počíná zanikati, z louče vytryskne
plamének vedlejší jako slabounký paprsek
šipkou stranou se žene a prskaje i bublaje
tak rychle mizí, jak náhle vyskočil. Tu
zase vyhrkne z louče obláček kouře provázen slabounkým prasknutím, jakoby
ve vzdáli někdo z děla vystřelil. Nebo počnou z plamene sršeti jiskry, jakoby malý
šotek v louči skrytý ohňostroj vypaloval.
A tak dětská obraznosť z přirozených
a praobyčejných výjevů upřádá báječné
příhody, jež zůstavují v mysli naší i po
s nímž jsme do uzávěrky tohoto vydání
zpravodaje odehráli úvodní duel (systém
nadstavby – 2 utkání, rozhodují body).
14. kolo – dohrávka. TJ Město Zbiroh
„A“ - HCOP Třemošná 5:0 kontumačně.
Soupeř se k utkání nedostavil, což STK
ČSLH Plzeňského kraje ohodnotila kontumací v náš prospěch a tučnou pokutou
pro soupeře.
17. kolo – dohrávka (sobota 7. března
2015, ZS Rokycany): HC Strašice – TJ
Město Zbiroh „A“: 5:3. V okresním derby
v rámci dané výkonnostní skupiny KSM
jsme podlehli borcům HC Strašice. Soupeř
byl bruslivější, aktivně napadal a trestal
chyby v naší rozehrávce. Zasloužená
prohra. Branky TJ: Pichlík M. 2x, Boula.
22. kolo (sobota 21. února 2015, ZS
Třemošná): HC Omega Trans Plzeň - TJ
Město Zbiroh „A“: 5:10. Přestřelka, v níž
diváci viděli celkem 15 branek! Soupeř se
snažil, avšak utkání bylo po většinu času v
naší režii. Třemi góly se blýskl zbirožský
Řepka. Branky TJ: Řepka 3x, Nekola 2x,
10

dlouhých létech příjemné vzpomínky.
Nuž, ke krbu! Tam k louči zas si sedněm,
Tam celý svět nám bude pod krovem,
Ty dávné postavy si z duše zvedněm –
Tam buďme zas jak tehdá domovem.
V. Hálek
LOUČ - je tradiční světelný zdroj
používaný především ve starověku
a středověku.
Jako louče se používaly úštěpky z delšího rovného vyschlého polena. Louče se
musely vložit do držáku, mezery ve zdivu
nebo skřipce tak, aby byl hořící konec
skloněn k zemi. Vzhledem k tomuto uložení bylo použití loučí nebezpečné.
Text z roku 1889 upravil
Rudolf Pražský, kronikář

Fíkar, Kokoška J., Štěpnička L., Vaněk
ml., Zikmund.
1. utkání čtvrtfinále nadstavby KSM B
Plzeňského kraje (středa 11. března 2015,
ZS KOOP Plzeň): HC JAM Plzeň – TJ
Město Zbiroh „A“: 0:7. Úvodní utkání
našeho tažení za titulem vítěze dané výkonnostní skupiny KSM Plzeňského kraje
vyznělo jednoznačně v náš prospěch. Výsledek svědčí za vše. Soupeř prostě neměl
nárok. Branky TJ: Řepka 2x, Boula 2x,
Nekola, Pichlík M., Zikmund.
V případě postupu do semifinále nadstavby (nutno v odvetě uhrát alespoň remízu)
bychom se střetli s největší pravděpodobností s týmem TJ Baník Líně.
„B“ mužstvo (KSM D): odehrálo 2 utkání
nadstavby KSM D Plzeňského kraje.
1. utkání čtvrtfinále nadstavby KSM D
Plzeňského kraje (neděle 1. března 2015,
ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „B“ - 1.
LHC Kralovice: 2:5. Branky TJ: Vaněk
st., Diviš.
2. utkání čtvrtfinále nadstavby KSM D

Plzeňského kraje (sobota 7. března 2015,
ZS KOOP Plzeň): 1. LHC Kralovice – TJ
Město Zbiroh „B“: 9:2. Branky TJ: Huml,
Diviš.
Postupující do semifinále nadstavby KSM
D plzeňského kraje: 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://plzen-

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

Z Chotětína pokračuje potok v několika zatáčkách směrem
k Červenovské hrázi (násyp na cestě do Drahoňova Újezda před
chatovou zástavbou). Z těchto zatáček mám jednu příhodu,
k níž došlo při odlovu generačního pstruha elektrickým agregátem. Jdeme po potoce a vybíráme generačního pstruha, který,
jak už víte, honem honem pospíchá do podběráku, jako když
vezmete magnet a přiblížíte ho k pytlíku s hřebíky. Ale najednou
zpod břehu spolu se pstruhy skáče flaška piva a druhá, celkem
osm - a jako bonus flaška slivovice! No nebyl to nádherný
lov? Z hlediska bezpečnosti asi ne, ale potěšilo to, byla totiž
dost zima... Tak i tohle může rybáře na našem toku potkat.
A vysvětlení? Trampíci nebo čundráci si zřejmě chladili pití a
to jim uplavalo - no a rybáři se poměli. Potok je prostě studnice
příhod a příběhů nejen o rybách, ale i o lidech. Vše souvisí se
vším, jak se mezi lidmi říkává…
Za Červenovskou hrází se potok stáčí k levé stráni, porostlé
smrkovým lesem, rájem to houbařů. Zde potok protéká za
poklidného bublání chatovou osadou Drahoňova Újezda. Před
koupalištěm opět tok posiluje z levé strany o přítok Sebečického
potoka. Další úžasná vlásečnice, vinoucí se údolím k Sebečicům.
Plyne mezi krásnými lesními stráněmi v lukách, které bohatě
živí naši pstruží obsádku. V mládí hojně navštěvovaný potůček újezdskou omladinou, která tu zažívala své první rybářské
úspěchy i neúspěchy v podobě utrhaných háčků a splávků. Též
jsem tu jako mlaďoch často prolézal a měl jsem to štěstí, že jsem
se tu potkal s krasavicí našich vod - vydrou. Pod újezdským
koupalištěm se potok přehoupne těsně nad mlýnem u Buštů
přes největší jez tohoto povodí - a to Jízek (místní název).
Na splavu Jízku můžeme pozorovat sílu pstruha při překonávání
překážek. Jako stříbrné šípy překonávají při tahu proti proudu
ke svým trdlištím ladným skokem výšku splavu přes metr a půl!
K tomuto mlýnu se váže jedna příhoda z vyprávění mého
otce. Dala by se nazvat „Vyhánění vlka“. Kde by se vzal vlk
u Újezda? To jen pan Fišer měl jednou zapařený zadek (vlka)
a šel ho k mlynáři do potoka vypustit. A že byl v rozjařené
náladě (byl mimo jiné výborný houslista, i když jeho ruce byly
od dřiny samá rýha), sedl si do potoka u mlýna, aby se zchladil,
a znaven zdřímnul.
Večerní mrazík mu přimrazil zadek – jestli vlk utekl, nevím,
ale jak se vypráví, mlynář, který ho tam našel a odvedl do mlýna,
jej dva dny rozmrazoval na peci. Nakonec pro veterána první
světové války Kadlíčka vše dobře dopadlo…

skyhokej.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.
Za oddíl ledního hokeje
Bc. Zdeněk Maier, jednatel.

Po proudu pod mlýnem se nacházejí další dva neméně hezké kamenné jezy. Byly postaveny s přispěním pana hraběte
za první republiky, v době krize - aby místní lidé měli práci,
a jezy drží dodnes.
Tady se náš potočák může potkat s další rybou našich toků
- a to s úhořem (může být už i výš proti proudu, ale zde je
opravdu častým hostem).
Pro pstruží obsádku je to ovšem další predátor, který nepohrdne žádnou ze pstružích lahůdek, ba ani samotným pstruhem.
Jezy jsou po léta kolébkou mnoha pstružích generací. Zde se
už můžeme setkat s opravdu pěknými chlapíčky. V Jízku byl
uloven macek padesát tři centimetrů o váze kilo třicet, a v jezu,
kterému říkají „Oujezďáci“ prvňák, pstruh jen o málo menší. Na
tomto úseku potoka je možno zahlédnout stříbřitě modrý blesk,
to právě kolem Vás prolétl ledňáček-jeden z nejkrásnějších lovců
na našich tocích. Svým stříbrnomodrooranžovým zbarvením
září všude, kde se jen mihne. Sedí-li na větvi a pozoruje život
pod vodou, je to takový krásný malý drahokam okolí našich vod.

Nyní se Koželužka dostává pod tři oblouky újezdského mostu,
za normálního průtoku jí stačí jen jeden z oblouků. Ale potok
umí i zdivočet, ze vzpomínek otce vím, že kdysi už jen tak tak
stačily oblouky tři, krávy ve mlýně u Buštů stály ve vodě až po
krk, a bouda se štěkajícím psem brázdila vodu. I taková může
být Koželužka…
Po několika desítkách metrů spojí za mostem pod Matčinou
horou (slavnou to ochránkyní našeho lidu za švédských válek)
své vody se Zbirožským potokem, proběhne kolem nedaleké
studánky – Křtitelny, a zde se už náš potočák dostává do sportovního revíru, kde se na souboje s ním těší rybář.
(pokračování příště)

Štikoun

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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KINO ZBIROH

Pro dospělé diváky připravujeme na

MULTIFUNKČNÍ SÁL

pátek 15. května 2015
promítání nového českého filmu

PŘÍZEMÍ MěÚ ZBIROH

FOTOGRAF

Dětské promítání

s Karlem Rodenem v hlavní roli.

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

Prodej slepiček

Čištění interiérů vozidel a Tepování koberců
a čalounění ve Vaší domácnosti
!Vaše auto můžeme vyčistit také u Vás doma!
Kontakt: 608 310 010/ 723 622 528
Facebook: Čištění interiérů vozidel
Email: civzbiroh@gmail.com

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 v úterý
14. dubna 2015 u firmy Zbirovia
v 16.35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky
Případné bližší informace:
Po - pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel.: 601576270, 606550204, 728605840
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