MĚSÍČNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás informoval
o činnosti a plánech našeho města.

Z množství informací vybírám ty důležitější - pracujeme na zlepšení kvality
pitné vody, pokračují práce na opravě
ulic Husova a Zámostí.
Kvalitní pitná voda je pro nás všechny
velmi důležitá. Proto intenzivně jednáme
se správci vodovodního hospodářství
a technologickými firmami o řešení nedostatků spojených s dodávkami kvalitní
pitné vody spotřebitelům. Rozhodli jsme
se změnit technologii úpravy pitné vody
náhradou stávajícího používání chlornanu
sodného pro desinfekci za směsné oxidan-

Foto: M. Rusek

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 2. března 2015
RM projednala a schválila podání projektu na poskytnutí podpory v rámci
výzvy č. LXIVMŽP.
- projednala a schválila kontrolu hospodaření p.o. MŠ Zbiroh ze strany
zřizovatele.
- projednala a schválila kontrolu hospodaření p.o. ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh ze
strany zřizovatele.
- projednala a doporučila ZM ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene akce TM
BTA Rokycany - optický kabel ul. Nejedlého pozemky p.č. 1453/10 a1453/2
vše v k.ú. Zbiroh.
- projednala a doporučila ke schválení
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene akce Zbiroh M. Majerové č.k. 1388/6 kNN na pozemku
p.č. 1453/2, p.č.1453/8,p.č.1388/6

ZBIROŽSKO
ty. Tato záměna zlepší kvalitu vody, která
bude dobře dezinfikována a hygienicky
zabezpečena a nebude zapáchat ani chutnat
po chlóru. Směsné oxidanty rovněž eliminují nárůsty usazenin na vnitřních stěnách
potrubí a zařízení, což prodlužuje servisní
intervaly a zároveň i jeho životnost. Dojde také ke snížení provozních nákladů,
což se promítne do návratnosti investice.
Od přechodu k nové technologii očekáváme,
že by měly časem ustat problémy s nekvalitní a netekoucí teplou vodou v bytovkách,
z pitné vody by se měly vytratit drobné
mechanické nečistoty a voda by se měla
stát chutnější a zdravější.
Oprava komunikace Husova a Zámostí
probíhá. Žádáme občany o zvýšenou
opatrnost při pohybu v oblasti staveniště a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Během opravy
bude kromě výměny vodovodního řadu
oddělena dešťová a splašková kanalizace.
Práce na vodovodním řadu a kanalizaci
mají být dokončeny v polovině května
2015, následovat bude oprava krajnic
a povrchů vozovky. Dokončení je plánováno do konce června 2015.

KVĚTEN
2015

Zbirohem se opět rozezní hudba. Hudební slavnosti Vačkářův
Zbiroh jsou připraveny na neděli 31. května. Více se dozvíte
v rubrice Zeptali jsme se za Vás
na str. 3

Ing. Milan Rusek, starosta města
20. dubna 2015

a p.č.1397/2.
- projednala a doporučila částečnou úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí
koupelny v bytě č. 16 v č.p. 523.
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 9. března 2015
RM projednala a schválila aktualizaci
pasportu VO města Zbiroh.
- projednala a neschválila Smlouvu
o nájmu části nemovitosti mezi městem
a spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
- projednala a udělila souhlas s napojením parc. p.č. 246/21 na komunikaci
ul. Šrámkova.
- projednala a udělila souhlas k navrh.
stavbě na poz. p.č. 2021/1 a p.č. 153/7
vše v k.ú. Zbiroh.
- projednala a odsouhlasila pořízení
nového nábytku do kanceláře matriky,
vybavení do zbývajících kanceláří bude
provedeno výběr. řízením zveřejněným
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I. ročník cyklistické vyjížďky
Zbirožský pedál je za námi. Jak
vše dopadlo se dočtete na str. 5

Ekoškola se pochlubila svými úspěchy a všechny zve
na Ekoshow. Více na str. 6

na úřední desce.
- projednala a schválila výběr. komise pro
vyhodnocení nabídek – krajinný plán
KP-USK, jarní květinová výzdoba.
- projednala a schválila předložený návrh
rozpočtu města na r. 2015.
- projednala a schválila úpravu prac. doby
MěÚ Zbiroh.
- projednala a schválila žádost na pokácení stromů.
- projednala a doporučila kult. komisi
ke schválení žádost EPOZ na příspěvek
na hud. produkci.
- projednala a schválila dočasný zábor
chodníku před domem č.p.109.

- projednala a neschválila umístění
reklamní cedule na sloupu v prostoru
křižovatky U Slunce.
- vzala na vědomí dva podané návrhy
na údržbu zeleně pro r. 2015.
- projednala a schválila zkušební pytlový
sběr plastů.

k měs. odměnám pro členy zastupitelstev obcí.
- projednala a schválila výběr dodavatele
akce Jarní květinová výsadba.
- projednala a schválila podklady
pro jednání ZM dne 25. 3. 2015.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 18. března 2015
RM projednala a schválila odpis
pohledávky MěK vedenou od r. 2009.
- projednala a schválila kompetence pro
starostu pro založení nového bank. účtu
u Fio Bank a.s.
- vzala na vědomí novelu nařízení vlády

Poznámka redakce: V Měsíčníku Zbirožsko
uvádíme pouze zkrácené verze usnesení
z rad města. Usnesení ze zastupitelstev
jsou v tak rozsáhlé verzi, že je z důvodu
nedostatku místa zatím neotiskujeme. Celé
znění usnesení RM a ZM je umístěno na
webu města (úřední deska) nebo k dispozici
v Městské knihovně Dr. Josefa Palivce ve
Zbiroze. DT

Vydávání rybářských lístků na městském úřadě

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Žadatel o rybářský lístek vyplní formulář žádosti, předloží občanský průkaz a starý rybářský lístek nebo jiný doklad, ze kterého je
zřejmé, že držitelem rybářského lístku v minulosti byl.
Žadatel o první rybářský lístek předloží „osvědčení o získané
kvalifikaci pro první rybářský lístek“.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č. 371794003
nebo na e-mailu: czechpoint@zbiroh.cz - pí. Svejkovská.

Městský úřad Zbiroh upozorňuje zájemce, že mohou o vydání
rybářského lístku požádat v přízemí budovy MěÚ.
V současnosti jsou vydávány lístky s platností na 1, 3 a 10 let
a výše poplatku je stanovena pol. 14 zákona č.634/2004 Sb.,
o správních poplatcích.

Vítání občánků

Dne 11. dubna 2015 se uskutečnilo v obřadní
síni MěÚ Zbiroh slavnostní vítání nových občánků našeho města. Pozváno bylo deset dětí,
zúčastněných bylo devět, z toho sedm děvčátek
a dva chlapci.
Slavnostní projev přednesl pan Ing. Milan
Rusek, starosta města. Rodiče se podepsali do
pamětní knihy, maminky dostaly květinu a děti
dárek (hračku). Slavnost byla proložena živou
hudbou paní učitelky Lenky Jandové a pěveckým vystoupením Elišky Hauerové, Kristýny
Wildové a Karolíny Floriánové.
Fotografie z této slavnosti jsou uveřejněny na
webových stránkách města Zbiroh.
foto: P. Herynek

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Životní jubilea - duben 2015
Rybová Anna

70 let

Vinšová Marie

70 let

Houšková Jiřina

80 let

Veličková Veronika

80 let

Valašteková Věra

81 let

Jirovská Jarmila

90 let

Pirnerová Anna

86 let

Hošek Jaroslav

82 let

Bolehovský František

81 let

Kohelová Maryška

88 let

foto: E. Svobodová

J. Dlouhá, matrikářka

Na křižovatce U Slunce byla instalována pro zvýšení bezpečnosti
silničního provozu nová zrcadla.
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Vyhodnocení ankety

Vážení spoluobčané, během února proběhla anketa na téma
„umístění laviček ve Zbiroze a jeho okolí“ a „témata k pořádání
besed a přednášek“.
Podle výsledků ankety je největší zájem o besedy na téma:
zajímavosti z okolí Zbiroha – kam na výlety, fyzioterapie,
vyprávění ze života - zajímavé příběhy obyvatel Zbiroha,
celostní medicína, přírodní léčba, rodiče x děti – proč vznikají
problémy a jak je řešit.
Výše uvedená tématika bude konzultována s přednášejícími
a o pořádání besed budete včas a dostatečně informování.
Nápady, kam umístit nebo obnovit lavičky, budou předloženy
městskému zastupitelstvu k projednání.

foto: E. Svobodová

Hana Kotvová

Nové kontejnery na bioodpad budou postupně přemisťovány na jiná
stanoviště. Tato stanoviště budou teprve upřesněna.

Hřbitov ve Zbiroze

Město Zbiroh provozuje veřejné pohřebiště
ve Zbiroze, které se nachází v Tyršově ulici ve
Zbiroze. Veřejné pohřebiště – hřbitov, je rozdělen
na dvě části – starý a nový hřbitov. Tyto části se
pak dělí na jednotlivé oddíly a dále pak na hrobová
místa. Hrobová místa jsou pronajímána zájemcům,
se kterými jsou uzavírány písemné smlouvy na
dobu určitou, převážně na 10 let. Na hrobových
místech lze po uzavření písemné smlouvy zřídit
hrob, dvouhrob, hrobku, urnový nebo dětský hrob
a v části „nový hřbitov“ se nacházejí i schránky
kolumbária. Město Zbiroh eviduje kolem 900
hrobových míst.
Na hřbitově se provádí pravidelná údržba zeleně,
v loňském roce byly opraveny schody v části
„starý hřbitov“. Také byly opraveny a obnoveny
štítky, které označují čísla hrobových míst nebo
opraveny lavičky v prostoru hřbitova.
Ivana Nováková,
Městský úřad Zbiroh – evidence hřbitova

ZEPTALI JSME SE
ZA VÁS
Poslední květnovou neděli se ve Zbiroze
uskuteční Hudební slavnosti – Vačkářův Zbiroh. Zeptali jsme se pořadatelů
ze Sdružení Vačkářův Zbiroh, co pro nás
v letošním roce nachystali.
Vrcholí přípravy 22. ročníku Hudebních
slavností – Vačkářův Zbiroh. V minulém
roce došlo ke změně v názvu ze Slavností
české muziky na Hudební slavnosti –
Vačkářův Zbiroh. V čem tato změna
spočívá?
Odpovídal Pavel Hrubý – dramaturg
slavností.
V rámci Sdružení Vačkářův Zbiroh jsme
se shodli na tom, že je potřeba festival
otevřít vícero hudebním žánrům, inovovat
v tomto smyslu původní základní myšlenku setkávání mladých hudebníků. Dnešní
školní a studentské orchestry hrají hudbu

foto: E. Svobodová

všech žánrů z celého světa, tedy nejen
českou hudbu. Původní název byl příliš
limitující pro současný stav a repertoár
většiny školních bandů a orchestrů. Je to
tedy příležitost pro obecenstvo všech věkových kategorií, poslechnout si repertoár
s širokým spektrem skladeb.
Jaké soubory jste na letošní ročník
pozvali, představíte nám jejich
repertoár v krátkosti?
Odpovídal Pavel Hrubý – dramaturg
slavností.
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 Plzeň, pod vedením Jana Bodnára, Dechový
Orchestr Stanislava Razáka ze ZUŠ Chválenická Plzeň, Kufr – Band ZUŠ Klatovy
se svým vedoucím Františkem Kubáňem,
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ZUŠ Jirkov - kapela Red Dwarf 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 muzikálovým melodiím. Na své si přijdou i posluchači mladšího data narození, které jistě
potěší orchestr Red Dwarf Band svým
svěžím a pestrým jazzovým repertoárem.
Red Dwarf 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.
Věřím, že všechna vystoupení, včetně
jirkovského Red Dwarf Bandu a též Big

Bandu Konzervatoře Plzeň osvěží kulturní dění ve Zbiroze, a budou, nejenom
pro mladší publikum, kvalitním hudebním
zážitkem. 			
Ve Zbirožském dvoře bude po celý den
probíhat doprovodný program, který
připravil výtvarný obor ZUŠ V. Vačkáře
ve Zbiroze. Na co se můžeme těšit?

Odpovídala Bc. Kateřina Egermaierová – předsedkyně SVZ a ředitelka ZUŠ
V. Vačkáře ve Zbiroze.
Ve Zbirožském dvoře je na den 31. 5. 2015
pro naše nejmenší připravena „tvořivá dílna“. Paní učitelka ZUŠ Zbiroh Mgr. Jitka
Liscová ve spolupráci s paní Mgr. Lenkou
Moštěkovou a žáky výtvarného oboru školy nabízejí všem rodičům s malými dětmi,

KULTURA

aby si přišli malovat, povídat a hrát v čase
mezi 11. – 18. hodinou. Tento nápad (jehož
autorkou je paní Moštěková) vznikl jako
nabídka rodinám s velmi malými dětmi,
pro které by byl celodenní koncert příliš
dlouhý, rodiče by si třeba rádi poslechli
připravený hudební program na proluce,
ale nemají pro své ratolesti hlídání.
Děkuji za rozhovor. DT

Výstava k 70. výročí konce 2. světové války - Zbiroh
10. 5. 1945

K 70. výročí konce 2. světové války v květnových dnech roku
1945 je ve vstupních prostorách Městského muzea ve Zbiroze
k zhlédnutí výstavka připomínající tento den ve Zbiroze.
Pokud máte na osvobození města nějaké vzpomínky či fotografie, prosíme o zapůjčení k vytvoření kopií pro dokumentární archiv muzea. Děkujeme a těšíme se na zajímavé snímky
a paměti.
DV
tanečně - hudební akademii věnovanou všem ženám u příležitosti
„Dne matek“
v neděli 10. 5. 2015 od 15:00
v Sokolovně Zbiroh.

Tomáš Hřivnáč jeho GRAFIKA A MALBA
ve zbirožském muzeu

Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve na výstavu Tomáše
Hřivnáče Grafika a malba. Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 5. května 2015 od 17,00 hodin ve výstavní síni,
kdy za doprovodu vlastní hry na bubny autor představí výstavu
svých grafik a obrazů. Výstava potrvá do 31. 5. 2015.

Program bude plný tance, hudby a zpěvu
v podání zbirožských dětí.
Přijďte i Vy, vstup je dobrovolný!

DV

Spolek Vačkářova Zbiroha
ve spolupráci s partnery
Vás zve

dne 31. května
2015
od 11 hodin

na
22. ročník
hudebních slavností

VAČKÁŘŮV
ZBIROH

do proluky na náměstí ve Zbiroze
V programu vystoupí:

ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh, ZUŠ B. Smetany Plzeň – Junior Orchestr,
ZUŠ Chválenická Plzeň, ZUŠ Klatovy – Kufr Band,
ZUŠ Jirkov – Red Dwarf Band a Big Band Konzervatoře Plzeň
Vstupné : 50,-Kč,
děti a senioři 30,-Kč

Kontakt: Výbor Spolku Vačkářův Zbiroh,
Masarykovo nám. 41, 338 08 Zbiroh, tel: 606 021 090

Mediální partneři: Rokycanský deník a Podbrdské noviny

ZBIROŽSKÁ a.s.

Hana Krešlová,
Lesospol Zbiroh,
Irena Kotvová,
Mertl s.r.o., Jiří Čížek, Revos
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Noc kostelů 2015 - kostel sv. Mikuláše ve Zbiroze

foto: J. Prček - 2003

Zajímavá nabídka knižních
novinek v knihovně a soutěž
o volné vstupenky do ZOO

Tento měsíc jsme v knihovně ve spolupráci s Plzeňskou ZOO vyhlásily soutěž
o volné vstupenky do zoologické zahrady
v Plzni. Děti musí pouze číst knihy o přírodě. Stačí nasbírat do kartičky, kterou
obdrží v knihovně, do konce tohoto roku

V pátek 29. 5. bude ve zbirožském kostele sv. Mikuláše probíhat už popáté.
Pro toho, kdo má zájem nahlédnout do prostoru kostela, zakusit atmosféru, zaposlouchat
se do zpěvu výborného smíšeného sboru, zjistit něco o vývoji křesťanského výtvarného
umění….nebo jen posedět a popovídat si, je to dobrá příležitost.
Program:
Zbiroh, kostel sv. Mikuláše
19,00 - 19,05 Zvony, uvítání
19,05 - 19,15 Architekti o kostele
19,15 - 19,30 Zvěstování - obraz a krátká uměleckohistorická exkurze, malířka osobně
- akademická malířka Adriana Skálová
19,30 - 19,45 Liturgický šatník - aneb co se nosí při bohoslužbě
19,45 - 20,45 Koncert komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum
Štěpánka Heřmánková – sbormistr, soprán
Ramona Lukášová – klavír
20,45 - 21,15 Občerstvení, chvíle pro povídání
19,00 - 21,15 Prohlídka věže - prostor věže, původní gotické zdivo, gotická okna
Pokud máte zájem o podrobnosti programu, nebo se chcete zajet podívat jinam, zadejte
ve vyhledavači: Noc kostelů 2015.
12 smajlíků. Samolepku smajlíka obdrží
za návštěvu knihovny, při které si vypůjčí
knihu o přírodě nebo zvířátkách. Seznam
všech dětí, které podmínky splní, pošleme
na konci roku do ZOO a oni nám zašlou
příslušný počet volných vstupenek na rok
2016. Tak děti neváhejte a čtěte!!!
Nezapomínáme ani na dospělé čtenáře
- zde je pár našich novinek: POLICIE
– Jo Nesbo, HUSITSKÁ EPOPEJ II

Zbirožský pedál

– Vlastimil Vondruška, BÍLÁ ŽENA –
Barbara Woodová, PLAVEC – Joakim
Zander a další, které najdete na našem
webu knihovnazbiroh.webk.cz v online
katalogu - odkaz Seznamy a novinky
a na facebooku knihovny.
Mnoho krásných chvil strávených nad knihou z naší knihovny přejí Jitka Hauerová
a Dana Turková.

ní, opékaly se špekáčky a panovala příjemná nálada. Můžeme
tedy konstatovat, že akce si své zájemce získala a příští rok se
budeme těšit na druhý ročník, který se uskuteční v květnu 2016.
Závěrem bych ráda poděkovala všem organizátorům za skvělou
spolupráci a hlavně výdrž na kontrolních stanovištích.
Pokud jste se nemohli cyklistické vyjížďky zúčastnit v daném
termínu a chcete si trasy projet samostatně, je možné si účastnické listy dodatečně vyzvednout v městském muzeu nebo
v informačním centru ve Zbiroze.
Zájemce o sportovní aktivity již můžeme předem upozornit na
chystaný tradiční turistický pochod Zbirožský puchýř, který
se uskuteční v sobotu 12. září 2015. IV. ročník pod názvem
„Krajem II. odboje“ opět nabídne procházku zajímavými místy
a tematicky bude věnován 70. výročí konce druhé světové války.

Město Zbiroh ve spolupráci se ZAP.A bike klubem Zbiroh zorganizovali v sobotu 18. 4. 2015 první ročník veřejné cyklistické
vyjížďky Zbirožský pedál - Za tajemstvím Velízu a Zámeckého
vrchu. Již podnázev akce napovídal, která zajímavá místa byla
do trasy vybrána.
Ačkoliv počasí venkovním aktivitám příliš nepřálo, ranní teploty
na mnoha místech padaly k bodu mrazu a foukal studený vítr,
přesto si 45 účastníků nenechalo první vyjížďku ujít. Připraveny
byly dvě trasy: 10 km a 37 km. Vzhledem k již zmiňovanému
počasí vyrazilo na krátkou trasu, plánovanou zejména pro rodiče
s dětmi, pouhých 9 cyklistů. Většina účastníků upřednostnila
trasu delší. Ze statistického hlediska na akci dorazilo více přespolních - rovných 30 účastníků, Zbirožáci tak byli v početní
menšině 15 osob. Větší skupina cyklistů přijela z Prahy, dále
pak občané z okolních obcí a měst např. ze Lhoty p. Radčem,
Týčka, Kařeza, Hořovic, Rokycan a Strašic. Cyklistickou vyjížďku upřednostnili muži, vyjelo jich 26, žen se na trať vydalo
14 a dětí 5. Registrace se uskutečnila ve zbirožském muzeu mezi
10.00 a 12.00 hodinou, zde každý cyklista obdržel účastnický
list, s kterým pak navštěvoval stanoviště na trase, kde získával
potřebná razítka. Nejnáročnější část dlouhé trasy vedla na vrch
Velíz, kde bylo kontrolní stanoviště, a další pak na Zámecký
vrch na hrad Točník. Vrcholová etapa na hrad Točník již byla
nepovinná, přesto většina cyklistů hrad „dobyla“ a originální
razítko hradů Točník a Žebrák do účastnického listu získala.
Do cíle na Zbirožském dvoře dorazili všichni zúčastnění a zde
obdrželi Pamětní list a pro ty, kteří zdolali i Točník, byl připraven
Prémiový pamětní list s motivem hradu. Následovalo posezení
na Zbirožském dvoře, kde bylo připraveno výborné občerstve-

Za organizační tým Eva Svobodová
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Květen ve Zbirožském dvoře

Připravujeme na červen:
1. 6.

Promítání filmu pro 1. stupeň ZŠ - multifunkční sál

5. 6.

Výstava Svět loutek - muzeum

7. 6.

Dětský den - Pohádkový les

12. 6.

Odpolední matiné ZUŠ - Zbirožský dvůr

13. 6.

Zbirožské setkání v kostele a na faře (9,30 - 17,00)

18. 6.

Dernisáž - loutkové představení pro děti - muzeum

20. 6.

Pivní slavnosti - 8. ročník - proluka

Od 1. do 17. 5 - MS v hokeji - sportovní utkání můžete sledovat
na velkoplošném plátně v naší Galerii. Přijďte oslavit zahájení
mistrovství světa 1. května, ve 20,00 každý fanoušek dostane
sklenku pálenky nebo vínka. Rezervujte si místa předem na tel.
602 201 321, případně v bistru.
2. 5. „Čas splněných přání“ – od 15,00 interaktivní odpoledne ve Zbirožském parku pro děti a rodiče.
Po hrách v parku se sejdeme u májové vatry. Oslavy zakončíme
tanci a zpěvy.
3. 5. Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka - po ukončení pochodu setkání na Zbirožském dvoře, kde si děti
s rodiči zahrají v parku „Zvony a zvonky“.
16. 5. II. ročník „Čmundování“ - soutěž kuchařů amatérů o
nejlepší bramborák neboli čmundu. Přineste pár placek na ochutnání, komise se zúčastní všichni návštěvníci soutěže. Nejchutnější
čmunda bude odměněna pěknou cenou. Začátek 16,00. Večer
Koncert ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka, začátek 19,00.
23. 5. Workshop „Postav hrad“ je určen pro děti i dospělé.
Postavte si hrad z papíru, kostek či z písku.
31. 5. Vačkářův Zbiroh ve Zbirožském dvoře. Od 11,00 do
18,00 – hudební a výtvarná dílna pro předškoláčky, program
povedou žáci ze ZUŠ Zbiroh.

INFORMACE
Poděkování zbirožské školy za účast při hlasování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování v projektu Zelené
školy, který vznikl za spolupráce Sdružení TEREZA a Nadačního
fondu Tesco. ZŠ J. V. Sládka Zbiroh se díky Vašemu hlasování umístila mezi 15 výherci, získali jsme 675 hlasů a vyhráli
10 000,-. Peníze využijeme především na zastínění venkovní učebny.
Za žáky a pedagogy ZŠ J. V. Sládka Zbiroh Vám děkuje Olena

Ve Zbiroze se opět zapojíme
do veřejné sbírky Ligy proti
rakovině koupí kytičky

Liga proti rakovině Praha, která pořádá tuto sbírku, oslaví 25. výročí svého
založení a činnosti v oblasti boje proti
rakovině.
Český den proti rakovině 2015
proběhne ve středu 13. května. Tema-

ticky budou sbírka a preventivní letáky
zaměřeny na nádory reprodukčních orgánů – možnosti prevence gynekologických
nádorů u žen a rakoviny varlat u mužů.
Barva stužky u kytiček bude letos v duchu
oslav 25. výročí slavnostní – stříbrná,
minimální prodejní cena zůstává 20 Kč.
Hlavní novinkou letošního roku
je možnost doprodeje kytiček také

Pozvánka na Ekoshow

DT

možnost žít důstojný život.
V tomto školním roce jsme se v rámci projektu Světová škola
rozhodli navázat na loňskou informační kampaň o problematice
palmového oleje a zaměřili jsme se na problematiku potravin
ve spojení s právy zvířat a celkově životního prostředí - to je
i téma letošní Ekoshow.
V závěru proběhne slavnostní představení Průvodce školní zahradou, který vytvořili žáci v rámci projektu Z. I. P. programu Kdo
jiný? společnosti Člověk v tísni.
Těšíme se na Vaši účast.

Dne 6. května 2015 proběhne od 16.30 v místním kině tradiční
Ekoshow žáků Základní školy J. V. Sládka Zbiroh.
Naše škola v minulém školním roce již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola. Protože si uvědomujeme, že v problematice
životního prostředí je nutné věnovat se lokálním problémům,
které přerůstají v problémy globální, zapojili jsme se v letošním
školním roce do projektu Světová škola vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Vzdělávací program
Varianty podporuje globální rozvojové vzdělávání a směřuje k
přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé
Společně – bezpečně je nově podpořený
projekt naší Ekoškoly Zbiroh zaměřený
na zlepšení dopravní bezpečnosti v okolí
školy a na cestě do školy nejen žáků
základní školy, ale i žáků mateřské školy
s ohledem na názor žáků a rodičů. Žáci a
rodiče nejprve zmapují nebezpečná místa
na cestě do školy, ze kterých vznikne
mapa nebezpečných míst. Na základě
této mapy a na základě diskuzí u kulatého

ve čtvrtek 14. května.
Ve Zbiroze nám budou kytičky nabízet
děti ze základní školy v doprovodu dospělé osoby. Nikdo by neměl zůstat k této
sbírce lhostejný. Částka za zakoupenou
kytičku je minimální, oproti tomu riziko
onemocnění těmito chorobami vysoké.
Podpořme dobrou věc.

Žáci a pedagogové Základní školy J. V. Sládka Zbiroh

stolu, kterých se zúčastní žáci, rodiče,
zástupci města, dopravního inspektorátu
i SÚS, dopravní projektant vypracuje
dopravní studii s návrhy konkrétních
opatření. Ze získaných prostředků také
zakoupíme bezpečné stojany na kola.
Součástí školního projektu bude i návrh školního plánu mobility. Jedná se
o strategický dokument, jehož význam-

Zbirožské ženy mají za sebou dvě úspěšné akce

nou součástí je dlouhodobý plán aktivit
a opatření vedoucích k podpoře zdravého
způsobu dopravy dětí do a ze školy (pěšky, na kole…).
Tento projekt je podpořen v grantovém
programu Nadace Partnerství „Na zelenou“. Generálním partnerem projektu
je finanční skupina AXA.
A. Tláskalová

v multifunkčním sálu burza dětského ošacení. Do prodeje bylo
přijato od 59 osob 2 245 ks. Prodalo se 808 ks za 23 000,- Kč.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili ať už v roli vystavovatelů,
prodávajících, kupujících nebo organizátorů.

Základní organizace ČSŽ ve Zbiroze tradičně v jarních měsících
pořádá velikonoční výstavu a burzu dětského jarního oblečení. Na
březnové výstavě se představilo 18 vystavovatelů, od kterých se
přijalo 1 660 ks a bylo prodáno za 18 811,- Kč. V dubnu se konala

Za ZO ČSŽ M. Tomcová
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„Ze čtyř stran světa, Výlet do zoo a koncertní dění
v ZUŠ“
10. dubna budova starého kina ve Zbiroze opět na chvilku ožila.
O zábavné páteční dopoledne se postarali žáci ZUŠ Václava
Vačkáře Zbiroh. Se svými učiteli si připravili dva koncerty
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
V devět hodin se diváci (žáci prvního stupně ZŠ Zbiroh) stali
cestovateli. Koncert měl název „Ze čtyř stran světa“. Provázela
jím paní učitelka Mgr. Jitka Liscová se svými žáky z literárně
dramatického oboru. Za doprovodu hudebního a tanečního
oboru byly představeny čtyři světadíly. Úkolem publika bylo
poznat tyto kontinenty a jednotlivé státy, což se v závěru koncertu společnými silami podařilo.
Ve druhém koncertu pro MŠ zavedl pan učitel Roman Krebs
děti za zvířátky ze zoologické zahrady, z lesa i z babiččina
dvora. V podání literárně - dramatického oboru si publikum
vyslechlo hraný příběh o kajmanech. Tanečníci paní učitelky
Bohumily Mejcharové dále předvedli pohádku o Karkulce
a vlkovi. Žáci z hudebního oboru každé zvířátko, o kterém se
povídalo, ještě více přiblížili hudebními nástroji či zpěvem.
Např. labuť nám na klavír krásně ztvárnila Kateřina Trsková.
Závěrečnou písní „The lion sleeps tonight“ se spolu s panem
učitelem rozloučil také dětský sbor ZbiroŽáček a soubor Mini
Band pod vedením svých vyučujících, MgA. Andrey Frídové a Bc. Elišky Chaloupkové, DiS. Při odchodu z koncertu
si děti z MŠ mohly vybrat omalovánku s hudební tématikou
a odnést si ji s sebou domů. Všechny kulisy na oba výchovné
koncerty připravili žáci z výtvarného oboru ZUŠ společně
s paní učitelkou Liscovou.

Dubnová skautská výprava na rozhlednu Kotel.

LISTÁRNA
Vážení zastupitelé, pane starosto.

Ohlasy z řad diváků nás přesvědčily o tom, že se oba koncerty
velmi líbily, a proto nabídneme zbirožskému publiku některá
vystoupení z této akce ve Zbirožském dvoře na Odpoledním
matiné 12. 6. 2015 mezi 15. – 18. hodinou. Přijďte se podívat,
jak jsou děti šikovné, budeme se na Vás těšit.

Jako volič jsem uvítal změny ve vedení města. Ve městě žiju
přes 40 let, líbí se mi tu, jsem tu spokojený a chci tu dožít.
Na zasedání zastupitelstva chodím od začátku a vše pečlivě
sleduji. V poslední době ale zvažuji, že přestanu chodit. Chybí
mi totiž snaha o vzájemnou spolupráci mezi dvěma skupinami
zastupitelů. Oběma skupinám jde o totéž, jen nechtějí mezi sebou
spolupracovat, a to, co jedni navrhnou, druzí zpochybní. To by
mi ani tak nevadilo, kdyby navrhli jinou možnost a našli shodu.
To se pak projeví při hlasování, kdy jedna část je pro, druhá
proti a zbytek se zdrží hlasování. Přitom ve volebních slibech
měli stejné nebo podobné zlepšení pro občany. Je mi jedno,
kdo za jakou stranu kandiduje. Hodnotím zastupitele jednotlivě,
nedělám rozdíly, s některými mám přátelské vztahy a vážím si
jich. Jen bych si představoval méně zbytečných řečí a více práce.
Většina zastupitelů jsou nováčky a teprve se začínají seznamovat
s fungováním města, ale část je tam již několik období a u těch
bych uvítal, kdyby těm novým předávali zkušenosti. Bez komunikace mezi sebou to ale nepůjde. Vím, že si řeknete, tomu se
to radí, když tu mezi námi nesedí a nemusí rozhodovat. Ale šli
do toho dobrovolně a hlavně - nikdo je nepostihuje za jejich názor.
Já osobně jsem tuto dobu přivítal a chci se proto, byť kriticky,
vyjádřit. Pokud se na zastupitelstvu nedomluvíte a nebudete mezi
sebou komunikovat, tak maříte čas, budete kritizováni od občanů
a voličů. Vím, že rozpočet je hlavně o penězích a těch nebude
nikdy dost, ať bude sedět v zastupitelstvu kdokoliv. Ale hlavní
je udržet ve městě občany, kteří se tu narodili nebo přistěhovali,
turisty, co sem rádi jezdí, chataře a podnikatele s jejich službami.
To ale bez vaší podpory nepůjde.

V minulém čísle jsme vás informovali o úspěších pěveckého
oddělení naší ZUŠ v krajském kole soutěže MŠMT. Pěvecká
soutěž byla završena krásným umístěním naší žákyně Hany
Koreisové v celostátním kole. Vyzpívala si v obrovské konkurenci 2. cenu a patří jí naše srdečné blahopřání. Konalo se
také krajské kolo ve hře na dechové nástroje v Plzni. I tady
jsme měli svá želízka v ohni. Velkou radost nám všem udělali:
Andrea Hermanová (2. místo, příčná flétna), saxofonistky
Olga Hatinová (2. místo), Veronika Pourová (2. místo),
Tereza Staňková (2. místo) a trumpetisté Josef Čerpl
(2. místo) a Nikolas Canavarro (3. místo). Gratulujeme
a doufáme, že toto pěkné ocenění jejich dosavadní práce bude
i motivací do budoucna.
A protože se školní rok blíží ke svému závěru, budoucí absolventi naší školy se již pilně připravují na svá vystoupení.
První absolventský koncert žáků – členů MiniBandu
- se uskuteční 28. května v 17. hod. v sálku ZUŠ, druhý
koncert absolventů je ve stejném sále připraven na 5. června od 17. hod. Kromě sólových vystoupení uslyšíte i skladby,
které doprovodí orchestry ESO a MiniBand.
Měsíc květen je jako každý rok ve znamení Hudebních
slavností Vačkářův Zbiroh. V neděli 31. května v 11 hodin
se prolukou na náměstí ve Zbiroze opět rozezní hudba v podání orchestrů základních uměleckých škol Plzeňského kraje,
včetně naší ZUŠ. Jste srdečně zváni.

Váš nespokojený občan a volič Václav Mengr.

Bc. E. Chaloupková, Dis - učitelka ZUŠ

Ve Zbiroze, 13. dubna 2015
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Šreka nebo Štreka?

V dubnovém čísle Měsíčníku Zbirožsko
jsem se v článku Obnova cest v okolí
Zbiroha dočetla, že se začalo pracovat
na tzv. staré „šrece“. Jsem rodák ze Zbiroha, ale nikdy jsem o „šrece“ neslyšela.
Jó, ale takový název stará „štreka“, to by
bylo něco jiného.
V článku Jaroslava Hubáčka Metaforické názvy železničářské mluvy (Naše
řeč, Ústav pro jazyk český, Akademie
věd ČR) jsem se dočetla, že: „V železničářské mluvě najdeme i mnoho
slov přejatých, která jsou víceméně
zvukově přizpůsobena fonologickým

i slovotvorným zákonitostem domácích
slov. Tak u nejstarší generace zaměstnanců se ještě stále používá značné části
výraziva původu německého; souvisí
to s původní nadřazeností německé terminologie odborné. Některé příklady:
veksl // veksle — výhybka (z německého
Wechsel), klasa — vozová třída, častěji
přeneseně osobní vůz (Klasse), štreka trať (Strecke) atd.“
Štreka je tedy jedním z metaforických
názvů železniční mluvy - trať - STRECKE. Ve slovníku cizích slov má slovo
štreka význam - delší cesta. A protože se
stará štreka nachází v místech, kde kdysi

Reakce autorky výše zmiňovaného příspěvku

28. březen u nás už od roku 1955 patří
svátku učitelů. Slaví ho v den, kdy se narodil jeden z nejvýznamnějších českých,
ale i světových vzdělanců Jan Amos
Komenský. Byl to právě on, kdo poprvé
definoval pojem školní rok, prázdniny
a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve
třídách byli žáci stejného věku a stejné
úrovně znalostí. Preferoval školu hrou,
názornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli
mít možnost své teoretické poznatky
vyzkoušet v praxi. Tak všechno nejlepší,
páni učitelé!
Když jsem si tento článek v časopise
Napsáno životem přečetla, bylo mi tro-

Veronika Tučková

Protože jsem rovněž zbirožský patriot a pocházím z rodiny, která
zde žije již mnoho generací, bezpečně vím, že pomístní název
skutečně zní „Šreka“. Informaci jsem si ověřovala i u dalších
rodin, které zde mají své kořeny již léta. Je samozřejmě možné,
že určitá část Zbirožáků užívá i jiný název, ale starousedlíci
se kloní k výše zmíněnému označení.

Jako autorka příspěvku „Obnova cest v okolí Zbiroha“ z dubna
2015, reaguji na uvedenou připomínku. Vaše vysvětlení převzaté z odborné literatury je jistě správné, ale název „Šreka“ je
prosté pomístní označení cesty podobně jako např. „Špacírka“.
Zřejmě vychází z původní železničářské mluvy, ale patrně došlo
k určitému zkomolení názvu, což dříve bývalo velice běžné.

Trochu smutný svátek

měla vést železniční trať, tak si myslím,
že je správný název stará „štreka“.
Když si dáte do vyhledávače „šreka“,
tak se Vám objeví jen odkazy na animovanou postavičku Shrek.
Omlouvám se, že jsem Vám psala,
ale nemohla jsem jinak. Jsem hodně velký
lokální patriot a procházky po staré štrece
jsem měla vždy moc ráda. A název šreka
mi opravdu nesedí.
Jsem moc ráda, že se začalo s její obnovou. Doufám, že se zase bude moci znovu
využívat i k procházkám s kočárky nebo
invalidními vozíky.

E. Svobodová

chu smutno. Většina svátků v roce je
„propírána“ v médiích, ať jsou to svátky
české tradiční nebo svátky převzaté z cizích zemí. Na začátku února je nabízeno
v obchodech téměř vše ve tvaru srdce,
před Velikonocemi není přes čokoládové
zajíce v supermarketech kam šlápnout,
totéž je před Vánocemi, ale to se mění
zajíci v Mikuláše. A co třeba Halloween?
Je mi jasné, že většina z nás už ani nezná
podstatu a význam těchto svátků. A Den
učitelů? Svátek, ve kterém bychom měli
poděkovat všem svým učitelům za předávané vědomosti. Učitelé berou svou
„práci“ stále jako poslání, a poděkování
od svých žáků, potažmo jejich rodičů,
by bylo určitě namístě. Mám pocit, že si

nejen žáci, ale i jejich rodiče přestávají
učitelů vážit. Měli bychom se nad tímto
problémem trochu zamyslet. Ruku na
srdce, kdo letos 28. března popřál svému
učiteli?
Závěrem bych ráda připomněla svátek
Den matek, kdy máme možnost oficiálně
poděkovat našim maminkám za to, co pro
nás v životě udělaly. Lidé tento den slaví
po celém světě v různých dnech roku.
U nás je Dnem matek vždy druhá květnová neděle, proto se datum tohoto svátku
rok od roku liší. Ve skrytu duše doufám,
že i tento svátek se nestane pouze tím
„smutným“.

Ve sbírce na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše ve Zbiroze přibyly další finanční dary
V neděli 19. dubna se ve zbirožském kostele
konal koncert duchovní hudby u příležitosti
50. výročí úmrtí světově proslulé operní pěvkyně
prof. Marie Gärtnerové, která ve Zbiroze žila
a zde i v roce 1965 zemřela. Koncert byl krásný,
velké poděkování patří všem účinkujícím - Dívčímu komornímu pěveckému souboru ZUŠ Josefa
Slavíka Hořovice pod vedením paní Květuše
Ernestové, Jiřímu Pražskému, Přemyslovi Kšicovi. Dále pak všem, kteří pomáhali s organizací
koncertu a především divákům, kteří svou účastí
a dobrovolným vstupným přispěli na dobrou věc.
Výtěžek z koncertu je 6 000,- Kč.
Tato částka bude přidána na účet, který je přímo
zřízen pro finanční dary určené na opravu kostelních varhan.
A. Tipplová
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Hana Chaloupková

-Mannsfeld ml. dne 7. května do svého držení zámek a k němu
lesy a statky patřící.
Jména padlých v letech 1939 – 1945: Bělohlávek František,
Bőhm Adolf, Bőhm František, Bőhmová Karolína, Cibula
Václav, Klose Josef, Klauber Josef, Klauberová Felixie, Lhotka
Josef, Merhaut Jaromír, Procházka Alois, Rott Antonín, Roček
František, Reich Valter, Reichová Hana, Reichová Ruth, Roubíček Jiří, Roubíček Zdeněk, Simandl František, Stein Viktor,
Stein Hugo, Stein Felix, Steinová Milada, Steiner František,
Šmíd Jaroslav, Šmíd Arnošt, Švarcová Ilka, Švarcová Marta,
Šístek Ferdinand, Veverka Václav, Vokáč Karel, Zemánek Karel,
Zemánková Eleonora, Zemánková Eva.
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz

KRONIKÁŘSKÉ OZVĚNY Č. 60
Požádali jsme kronikáře p. Rudolfa Pražského,
aby aktuálně zařadil výpis z kroniky z roku 1945,
vzhledem ke květnovému výročí konce II. světové
války.

1945 – Blížil se konec války. Německá posádka ve Zbirohu se
opevňovala. Na všech třech východech z města byly stavěny
na silnici záseky, dva pilíře ze silných kmenů, uvnitř vyplněné
štěrkem a pískem, postavené tak, aby udržely trámy položené
napříč silnice proti tankům. Za tím účelem byla vypsána pracovní povinnost ve městě a pracovalo se pod dozorem německého
vojáka. Překážek však již nebylo použito. Za slunečného jitra dne
5. května 1945 náhle roznesla se městem zpráva, že je konec
války. Na domech zavlály vlajky v národních barvách. Převzetí
moci nastalo beze všech incidentů. Ze Zbiroha byl vypraven
nákladní automobil do Prahy dne 6. května pod velením nadporučíka p. MUDr. Nováka s kulometem a malou obsluhou
(kulometčíkem Hrabákem). Vezli vojákům na barikádách munici
a obvazový materiál. Dostali se jen do Řevnic, kde byli zastaveni oddíly armády generála Vlasova, kteří se postavili po bok
revoluce proti Němcům. Naše výprava jim odevzdala zásoby
a vrátila se domů. Odpoledne 6. května německá posádka se
shromáždila a opustila město směrem na Chříč. Jen v zámku
zůstal jeden telefonista z roty SS, který volal do města, aby
národní výbor převzal zámek do své správy. Radostné pohnutí
vyvrcholilo, když se u nás objevily první tanky statečné rudé
armády přijíždějící směrem od Terešova. Neopatrností při jízdě
na motorce přišel o život v zatáčce silnice u čp. 86 jeden ruský
vojín a jest pochován na náměstí vedle Masarykova pomníku.
Po národním osvobození převzal opět Jeroným Colloredo-

HISTORIE
Městský znak

Stejně jako Radnice či Mýto převzal Zbiroh do svého erbu znak svých dědičných
pánů Rožmberků. Nejdříve se objevil
rožmberský znak (stříbrný štít s pětilistou
červenou růží) na zbirožských pečetích,
které jsou doložené až do roku 1622,
ale odborníci je předpokládají již od roku
1369, kdy dostalo městečko od Rožmberků řadu privilegií. Zbiroh zřejmě získal
i právo na pečetění svých písemností vlast-

foto: R. Pražský

znak v kanceláři pana starosty

Rudolf Pražský – kronikář

Zámek Zbiroh

ní pečetí. Všechny pečetě z pobělohorské
doby jsou znakové.
Zbirožský erb tedy tvoří zřejmě již
od 15. století stříbrný štít s pětilistou červenou růží, jíž experti rozumí její heraldickou
podobu, tedy stylizovaný květ šípkové růže
se srdcovými listy s okrajem ohnutým dovnitř, se zlatým semeníkem a pěti zelenými
kališními lístky. Horní list je svým dovnitř
ohnutým okrajem vodorovný s horní hranou štítu, takže květina je nejhořejší částí
zakončena dvěma kališními lístky.
Tento znak používal Zbiroh do konce
19. století, kdy byl povýšen rozhodnutím
císaře Františka Josefa I. na město. Stalo
se tak 17. května 1897. Tentýž panovník
vydal pro Zbiroh 27. dubna 1898 privilegium – znak měl nyní červenou růži
se zlatými končíky a se zelenými úhlovými
lístky ve stříbrném, zlatě vroubeném štítě.
Dokument se zmiňoval o starobylosti zbirožského erbu a jeho počátky hledal podle
tradice v privilegiu Karla IV. Vydaném
v Českém Krumlově 23. června 1369.
V nově uděleném privilegiu, podepsaném
císařem, ministerským předsedou Františkem Hrabětem z Thun – Hohensteinu
a ministerským radou Augustem, svobod9

ným pánem Czapkou z Winsttenu, byl na
jednom listě barevně vyobrazen zbirožský
městský znak o velikosti 110 x 118 mm.
Z textu i vyobrazení nového znaku lze poznat, že si vlastně zbirožský znak polepšil
tím, že mu přibyl zlatý lem štítu.
Nový znak, který platí dodnes, se liší
od radnického právě lemem. Od mýtského
znaku, který má od roku 1906 rovněž zlatý
lem a navíc ještě zděnou korunu, se liší
polohou růže.
autor: Jan Pelant,
upravil: Rudolf Pražský - kronikář

repro: J. Prček

znak na privilegiu císaře Františka Josefa I.

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. březen 2015 – 15. duben 2015.
„A“ mužstvo (KSM B): sehrálo tři mistrovská utkání play-off. V posledním vydání
měsíčníku jsme Vás informovali, že díky
skvělému 1. místu po základní části jsme
do čtvrtfinálové série (2 zápasy – rozhodují
body) dostali celkově 8. tým po základní
části, HC JAM Plzeň. Rovněž jsme informovali, že jsme v úvodním utkání čtvrtfinálové série play-off zvítězili 7:0.
Odvetné utkání čtvrtfinále nadstavby KSM
B Plzeňského kraje (pátek 20. března 2015,
ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „A“ - HC
JAM Plzeň: 3:2. Soupeř dorazil pouze
s osmi hráči do pole, avšak předvedl
velmi houževnatý výkon. Ještě 30 vteřin
před koncem utkání jsme prohrávali 1:2,
avšak dvěma zásahy v rozmezí několika
vteřin odmítl jakoukoli senzaci zbirožský
Řepka! Branky TJ: Řepka 2x, Fíkar. Výsledek čtvrtfinálové série play-off: 2 výhry,
2-0-0, zisk 4 body, skóre 10:2. Postup
do semifinále play-off.
V semifinálové sérii play-off jsme narazili
na tým TJ Baník Líně. Jedná se o soupeře,
se kterým je vždy nějaký problém (starty
na cizí registrace, likvidační fauly apod.).
I tentokrát línští nezklamali. Do play-off
postoupili ze 4. místa po základní části
a přes čtvrtfinále play-off přešli přes tým
HCOP Třemošná, který se účasti v play-off vzdal (!).
Úvodní utkání semifinále nadstavby KSM
B Plzeňského kraje (neděle 29. března
2015, ZS ČEZ II Plzeň): TJ Baník Líně –
TJ Město Zbiroh „A“: 9:0. Nastoupil proti

nám zcela odlišný tým, než se kterým Baník odehrál základní část. Posílen o několik
hráčů včetně brankáře z vyšších soutěží,
nebylo pro Baník těžké nás takto strašně
převálcovat. A aby to nebylo všechno,
ve 2. třetině utkání čelil zbirožský brankář
Vild ataku, po kterém musel vyhledat lékařskou pomoc a skončil kvůli natrženým vazům
v koleni s berlemi a bandáží.
Odvetné utkání semifinále nadstavby KSM
B Plzeňského kraje (neděle 5. dubna 2015,
ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „A“ - TJ
Baník Líně: 13:3. Nájezdy: 2:1. Před odvetou jsme soupeře upozornili, že se bude
hrát plně v souladu se stanovami ČSLH,
v tomto případě hlavně v souladu s registracemi. Pohrozili jsme konfrontací,
bude-li se opakovat podobné směšné
představení jako v úvodním utkání této
série play-off. Soupeři nezbývalo, než
zápas odehrát s hráči, kteří jsou hráči Baníku de iure. Hvězdičky z vyšších soutěží
tak musely zůstat na tribuně a my jsme si
opravdu doslova smlsli. Jednalo se doslova
o střelecké hody (Řepka 4x, Nekola 3x,
Boula 3x, Pichlík M., Dongres, Zikmund).
A v rukavičkách se rovněž nehrálo, což
ostatně línští jistě pocítili. Výsledek 13:3
po základní hrací době sérii posunul do
nájezdů, které měly rozhodnout o postupujícím do finále play-off. Systém tři nájezdy,
začíná vítěz utkání. V případě shody po
jednom nájezdu do rozhodnutí, pořadí se
mění. 1. Zbiroh ANO (Zikmund), Líně
NE; 2. Zbiroh NE (Nekola), Líně ANO;
3. Zbiroh NE (Dongres), Líně NE; 4. Líně
NE, Zbiroh NE (Řepka); 5. Líně NE, Zbiroh ANO (Maier). Výsledek semifinálové
série play-off: 1 výhra, 1 prohra, 1-0-1, zisk
2 body, skóre 13:12. Postup do finále play-off skrze úspěšné nájezdy v poměru 2:1.
Dodejme, že finále bylo dohodnuto
na 1 utkání, neutrální zimní stadion (hlavní
hala ČEZ Plzeň). Soupeřem ve finále tým
HC Nýřany, o výsledku budeme informovat
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Sportovci informují
Vážení spoluobčané a čtenáři, prostřednictvím této nové rubriky bychom si
Vás dovolili v dalších vydáních Měsíčníku Zbirožsko souhrnně informovat
o sportovních událostech, sportovním vyžití a sportovních možnostech
v našem městě.
Úvodem bychom chtěli oslovit zástupce
sportovních spolků, sdružení a organizací s nabídkou koordinace činnosti
a spolupráce s městem Zbiroh, které
má v rámci své strategie zájem o rozvoj místního sportovního vyžití. Rádi
bychom vytvořili mapu sportovních
aktivit ve Zbiroze.
V současné chvíli například připravujeme aktualizaci sportovních informačních kanálů či organizaci sportovního
dne pro mládež (spolu se ZŠ J. V. Sládka Zbiroh).
Kontakt: Jiří Vinš - 608345063, nebo
e-mail – jiri.vins@zbiroh.cz
Sportovní komise, Jiří Vinš – předseda; Jiří Kovanda; Milan Krabec;
Zdeněk Maier.
v dalším vydání měsíčníku. Rovněž přineseme souhrnné info a statistiky ze sezóny
2014/2015.
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.
Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier,
jednatel

ochránci zvířat by zde měli žně! Kozu
nakonec odchytili (či ulovili) a z háčku
osvobodili. Od té doby na těsto už nechodila, ale přišla o mléko a skončila neslavně
a smutně. Tak i tohle se rybáři může stát
při lovu.
Z Kraváku utíká potok kolem bývalého
JZD Zbiroh loukami směrem k Přísednici.
Dál se dostává tunelem dlouhým asi dvacet
metrů přes kameny a různý nepořádek
až pod Františkov (část města Zbiroh).
Jen několik desítek metrů pod městem se
potoku postavila do cesty nová čistička
odpadních vod, při jejíž výstavbě nebylo
určitě přihlédnuto k tomu, že se staví na
pstruhovém revíru. Pstroužkům voda pod
čističkou vyloženě nechutná a měření
povodí to jen potvrzují: kvalita vody pro
pstruhový potok překračuje normy v
desítkách procent. Tak nám kvalita vody
vyhnala naše potočáky až pod soutok pod
Drahoňovým Újezdem. Co se dá dělat,
možná příště budeme na řadě my, lidé.
Někdo by mohl říct: a co bys s tím dělal,
ty trubko? Odpověděl bych bez váhání,
že to samé, co udělali v Plasích na Střele:
postavit pod čističkou jímací nádrž a z ní
nechat teprve přepadat vodu do potoka.
Ve Zbiroze už to též fungovalo, když byla
čistička pod bytovkami a do pstruhového
revíru se z ní voda dostávala přes tři rybníky. Pstruzi byli až pod Kravákem.

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

Zbirožský potok pramení za Kařezem,
kde se nachází několik rybníků patřících
do majetku Colloredo Mannsfeldů, dříve
byly spravované státním rybářstvím pod
vedením pana J. Fialy. Volně v regulovaném toku opouští potok Kařez a kolem
bývalého zbirožského nádraží vtéká do
prvního rybníka ze zbirožské kaskády, a to
do rybníka Dvorského. Z něj přepadá do
Čápského - oba jsou pod správou společnosti Colloredo Mannsfeld. Pod Čápským
rybníkem se nacházejí sádky, spravované
také C. M., Zbirožáky i okolními obyvateli
hojně navštěvované díky velké nabídce
ryb zejména před vánočními svátky. Hned
vedle se nachází první mlýn na Zbirožáku
- a to Lasákovic. Tok potom pokračuje
volně v lukách směrem k sušce bývalého
JZD a pod bytovkami a zbirožským mostem se pomalu dostává do rybníka Flusár.
Kolem tohoto rybníka je udělán obchvat,
kterým potok teče, u splavu volně spadá
do prostoru Mlýnského rybníka. Nad ním
protéká ještě malým rybníkem, postaveným v minulých letech panem Matějkou.
Pod hrází Mlýňáku se nachází další bývalý
mlýn, a to u Svejkovských. Z Mlýnského
přepadá voda Zbirožáku do rybníka Lepenkárenského (pro rybáře a Zbirožáky
spíš známého jako Kravák). Ten je ve
vlastnictví rybářské organizace Zbiroh,
je to její sportovní mimopstruhový revír.
K tomuto rybníku se vztahuje mnoho

příhod našich rybářských kamarádů.
Za všechny snad připomenu jednu z nich,
mohla by se nazvat „Koza“. Jeden z našich
členů, bohužel už není mezi námi, měl
zálibu ve své koze domácí. Ta jej všude
doprovázela jako pes, a samozřejmě ho
neopouštěla ani při rybaření. U rybníka
zlobila ostatní rybáře svou dotěrností
a zálibou požírat jim veškerou návnadu,
kterou si před ní neschovali. Proto bylo
často u rybníka slyšet: “Dědku, uvaž si tu
kozu, zase jsem bez těsta!“ No, a jak se
říká: tak dlouho se chodí se džbánem pro
vodu, až se ucho utrhne, tak i s kozou se
chodí na těsto, až se něco stane. A stalo
se. Jeden z našich lovců nandal těsto na
háček, napřáhne, že nahodí - a drb! Nic
neletí, ale zato za ním mečení a dupot.
Koza popadla těsto při náhozu do huby
- a háček zůstal vězet v jazyku. Tóčo, které
nastalo, by snad mohl zfilmovat jen režisér
Troška. Koza to nabrala za bzučení navi- (pokračování příště)
jáku rovnou do porostu v táboře Jitřenka,
z navijáku prudce
INZERCE
ubíhá vlasec, koza
řve a běží a běží,
Sbory dobrovolných hasičů Blovice – Přeštice – Oplot
rybáři též řvou
Tě zvou
na letní tábor mladých hasičů
a běží za kozou SCOOBY-DOO !
Záhady kolem Hlavatice

KINO ZBIROH

Místo: Rekreační středisko Hlavatice – Zbiroh

MULTIFUNKČNÍ SÁL

Termín: 26.7. – 6.8. 2015
Cena: děti do 8 let
děti do 12 let
děti nad 12 let

PŘÍZEMÍ MěÚ ZBIROH

3700,- Kč
4000,- Kč
4200,- Kč

Kontakt: zbysek.hasic@tiscali.cz
Telefon: 603 552 322

Promítání pro dospělé:
Pátek 15. května od 20,00 hodin

FOTOGRAF

V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého
českého fotografa Jana Saudka (Karel Roden) se
vracíme k některým zásadním křižovatkám života
umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní.
Vstupné 60,-, délka představení 133 min.
Do 15 let nepřístupné.
Provozovatel Město Zbiroh,
Masarykovo nám. 112, tel. 371 794 030
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Štikoun

MUDr. Jana Králová sestra Pavlína Bukvicová
Péče o pacienty v příjemném prostředí se vstřícným a empatickým přístupem.

Nové prostory bývalé ordinace MUDr. Vonáska, Masarykovo nám. 41
Komplexní péče praktického lékaře – preventivní, diagnostická, léčebná,
poradenská, možnost využití moderních přístrojů přímo v ordinaci.
Každodenní provoz, možnost se objednat, po dohodě péče v rámci
návštěvní služby. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Interní ambulance - pouze pro objednané, smlouva s VOZP–201 a

OZP–207. Sledování interních pacientů, předoperační vyšetření - i pro pacienty
registrované u jiných praktických lékařů.
Máme volné kapacity, registrujeme nové pacienty, včetně pacientů po
ukončení péče u dětského praktického lékaře.
Veškeré další informace i o ordinačních hodinách sdělíme na:

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

tel.: 371 794 812, mobil: 737 120 575 a www.kramedic.cz

REALITY WÁGNER s.r.o.
Rokycany, Malé náměstí 104, tel. 371 722 842, 777 313 28, e-mail: reality@rkw.cz www.rkw.cz

RD 4+1 Lhota p. Radčem
Dům 3+1 Kařez, poz. 1077 m2
RD Mirošov, poz. 2742 m2
RD 5+1 Radnice, poz. 1200 m2
poz. 3704 m2
Cena: 4 390 000,- Kč
Cena: 2 950 000,- Kč
Cena: 2 040 000,- Kč
Cena: 2 790 000,- Kč

RD 3+1 Kařez, poz. 2924 m2
RD Břasy, 4 místnosti, poz. 316 m2
RD 3+1 Litohlavy, poz. 404 m2
Cena: 1 290 000,- Kč
Cena: 290 000,- Kč
info o ceně v kanceláři

Zahrádka s chatkou Liblín, 1473 m2
info o ceně v kanceláři

RD 2+1 Mýto, poz. 297 m2
info o ceně v kanceláři

Byt 1+1 Rokycany, Pražská ul., OV
Byt 2+1 Rokycany, Pražská ul., DV
2x Byt 1+1 Holoubkov, OV
Cena: 810 000,- Kč
Cena: 965 000,- Kč
Cena: 485 000,- Kč

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