MĚSÍČNÍK
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás informoval
o činnosti a plánech našeho města.
Z množství informací vybírám ty
důležitější - posílení dopravního
spojení směr Hořovice, školní projekt Na Zelenou přináší zajímavé
podklady pro naši práci, připravujeme veřejnou diskuzi o využitelnosti a rekonstrukci Sokolovny.
V březnovém Měsíčníku Zbirožsko jsme
uveřejnili informaci o posílení spojení ve
směru na Hořovice. Rada města projednala
a schválila prodloužení spoje Hořovice
8:15 - Drozdov 8:41 - Zbiroh 8:51 a zpět
Zbiroh 9:30 - Drozdov 9:40 - Hořovice
10:03. Autobusová linka bude jezdit pouze
v pracovní dny. Změna jízdního řádu bude
platit od 14. června do konce roku 2015.
Na posílení spoje se bude finančně podílet
město Zbiroh částkou 36.042 Kč a obec
Týček částkou 4.000 Kč.
Žáci naší základní i mateřské školy se
zapojili do školního projektu Na Zelenou
- Bezpečné cesty do školy. Vypracovali
mapu nebezpečných prostor a mapu míst,
kde žáci přecházejí silnici. Díky finanční
pomoci Nadace partnerství dopravní projektant z těchto podkladů vypracuje dopravní studii s návrhy konkrétních opatření
pro zlepšení bezpečnosti. Materiály budou

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 13. dubna 2015

RM projednala a schválila na doporučení
BSK přidělení těchto bytů: byt č. 21
v č.p. 523, byt č. 4 v č.p. 425, byt č. 11
v č.p. 424.
Dále RM projednala stanovisko BSK
k zateplování střech v níže uvedených
domech a RM doporučila, aby správce
zahájil úkony, jež povedou k zateplení
střech v ul. Pujmanové č.p. 583 až 590
a ul. ČSA č.p. 423 až 426.
- projednala a vzala na vědomí zánik
předkupního práva na nemovitosti,
z nichž se skládá zámek Zbiroh. Toto

ZBIROŽSKO
důležitým základem pro naši další práci
a realizaci opatření.
Připravujeme podklady pro veřejné
projednání o záměru a využití budovy
Sokolovny. Letos se v ní konalo několik
společenských akcí, avšak její stavebně technický stav není uspokojivý a provoz
především v zimních měsících je příliš nákladný. Před tím, než se pustíme do její rekonstrukce, rádi bychom s vámi projednali
možnosti a návrhy týkající se budoucnosti
tohoto objektu a znali váš názor. Veřejné
projednání a diskuze “Sokolovna ožije”
s účastí architektů a odborné veřejnosti
proběhne ve dvou termínech: v pátek
26. června 2015 od 17 hodin a v neděli
28. června 2015 od 10 hodin v budově
Sokolovny. Srdečně zveme všechny,
komu není osud této budovy lhostejný.
Z kapacitních a organizačních důvodů
uvítáme, když svou účast předem potvrdíte na email mesto@zbiroh.cz nebo
na telefonním čísle 371 794 003 nejlépe
do pondělí 22. června 2015. Rovněž budeme rádi za jakoukoli nabídku pomoci
s organizací a zajištěním akce.
Oprava komunikace Husova a Zámostí
stále probíhá. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v oblasti
staveniště a ohleduplnost vůči ostatním
účastníkům silničního provozu.
Ing. M. Rusek, starosta města
20. května 2015

předkupní právo zaniklo k dubnu
2014, dle smlouvy o prodeji zámku.
RM pověřila starostu města podpisem
příslušných listin na KN v Rokycanech.
- projednala a schválila protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
Zhotovení krajinného plánu pro Zbiroh
a přilehlé území. RM vyhlašuje vítězem
výběrového řízení společnost Nemeton
realizace spol. s r.o., IČ : 246 84 724.
Vítězná spol. nabídla cenu 310 000,- Kč
bez DPH.
- projednala a schválila výsadbu linie tújí
před domem č.p. 34 v Přísednici.
- projednala záměr na výkup pozemků
v ose bývalého železničního zemního
tělesa, tzv. šreka.
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V neděli 7. června se naši nejmenší za doprovodu rodičů
vydají Za zvířátky do pohádky.
Pozvánka na str. 3

VIII. ročník Pivních slavností
ve Zbiroze je připraven na sobotu 20. června 2015. Program
na str. 4

Osud bývalého PDA nenechává
občany Zbiroha v klidu. Více
o Sokolovně a pozvánka na
veřejnou debatu o této budově
uvnitř měsíčníku.

- projednala žádost o prodej části lesního
pozemku p.č.213/1 v k.ú. Přísednice
o výměře cca 160 m2.
- neschválila žádost o prodej obecního
pozemku p.č.1484/4 v k.ú. Zbiroh.
- projednala a doporučila ZM ke schválení
smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve
prospěch Plzeňského kraje na dopravní
obslužnost 78.922,50 Kč do konce
r. 2015.
- projednala žádost na pokácení 1 ks
vzrostlé břízy na cestě, jež je součástí
pozemku p.č. 1862/1 v k.ú. Zbiroh.
RM ukládá zástupci OVŽP, aby tvrzení
žadatelky prověřil a zpracoval.
- projednala a schválila smlouvu o nájmu
části nemovitosti mezi městem a T-Mobile Czech Republic a.s.
- projednala a neschválila žádost spol.
AGONA systems s.r.o. na umístění
optického vedení v rámci probíhající
stavby vodovodního řadu v Husově ulici
ve Zbiroze.
- projednala a schválila darovací smlouvu
mezi městem a Ing. Josefem Štíchou
s předmětem daru 2 ks nábytku. Dar je
ve výši 6.309,- Kč bez DPH a město je
obdarovaným.
- projednala a schválila Provozní řád
farmářských trhů ve Zbiroze na r. 2015.
Znění řádu bude umístěno na internetových stránkách města.
- projednala a odsouhlasila návrh na úpravu vodorovného a svislého dopravního
značení v prostoru křižovatky ul. M.
Majerové a Masarykova nám. Návrh
předložil v souvislosti s letní zahrádkou
provozovatel restaurace Na Radnici.
- projednala a vzala na vědomí protokol
o kontrole a inspekční zprávu ČŠI Plzeňský inspektorát, jež se uskutečnila
v ZUŠ V. Vačkáře ve Zbiroze.
- projednala a schválila návrh smlouvy
o dílo mezi městem a spol. Capsella,
spol. s r.o. na vybudování vodovodního
a kanalizačního řadu včetně domovních
přípojek v ulici Husova a Zámostí.
- projednala a vzala na vědomí zprávu
přestupkové komise.
- projednala a vzala na vědomí zlepšený výsledek hospodaření MŠ Zbiroh
za r. 2014.
- projednala a schválila dodatek č. 4
k odpisovému plánu Města Zbiroh.
- projednala a schválila žádost SVJ Majerové č.p. 533 a 534 na zábor území
v těsném okolí domu.
- projednala a schválila rozpočtové opatření č.1/2015.
- projednala a schválila st. úpravy

na vysílačích základnové stanice spol.
Vodafone Czech Republic, které jsou
umístěny na střeše budovy č.p. 523
a č.p. 524 ve Zbiroze.
- projednala a zamítla žádost spol. REVOS Rokycany s.r.o. na financování
opravy zařízení HUBER na ČOV Zbiroh.
- projednala a schválila program schůze
ZM, jež se konalo 22. dubna 2015.
- projednala návrh komise pro ekologii
a veřejný prostor a schválila nákup
25 ks odpadkových košů na odpadky a
psí exkrementy.
- projednala a schválila nákup nové
pietní desky na vývěs parte s limitem
ceny do10 tis. Kč. Místo bude vybráno
po diskuzi v RM, případně na ZM.
- projednala a schválila nákup 4 ks
květníkových sad Harmonia určených
k zavěšení na ocelovou konstrukci jako
doplnění květinové výzdoby do prostoru
náměstí.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 20. dubna 2015

RM projednala a schválila žádost o finanční dar Domova sociálních služeb
Liblín. Finanční dar ve výši 3.000,Kč bude použit na akci “Liblínské
slavnosti”, která se bude konat 22. 8.
2015. Prostředky na dar budou čerpány
z rozpočtové rezervy města.
- projednala a schválila žádost o zajištění
parkovacího místa pro zákazníky nově
otevírané provozovny p. Jana Seidla
v ul. Sládkova.
- projednala a vzala na vědomí finanční
závazek, jenž má město vůči spol.
Zdeněk Smejkal - INZULA s.r.o.,
IČ: 291 60 502 ve výši 4.393.896,- Kč
k 2. dubnu 2015. Závazek souvisí s přestavbou kotelny pro nové bytovky, která
proběhla v letech 2008 a 2009.
- projednala a schválila cenovou nabídku
firmy Ing. arch. Roland Vančo na studii
variantní návrh a realizační projekt
zateplení a dalších stavebních úprav
Sokolovny ve Zbiroze.
- projednala a schválila uzavření smlouvy
se spol. D.A.S. Rechtsschutz AG, organizační složka pro ČR, IČ: 03450872 na
pojištění právní ochrany činnosti města
Zbiroh a jejich zastupitelů.
- projednala žádost spol. REVOS Rokycany s.r.o. na zvýšení kalkulované
ceny vodného a stočného na r. 2015.
Spol. REVOS navrhuje variantní řešení ve formě zvýšeného vodného o 5%
a stočného o 5,7 % na ceny platné dosud.
Anebo dvousložkovou cenu vodného
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a stočného s tím, že bude ponechaná
výše dnešních cen a bude navíc placen
fix za přípojku vody a přípojku kanálu
v celk. výši 1.950,- Kč ročně. RM města
neschvaluje ani jednu z předložených
variant a zdůrazňuje, že je třeba hledat
úspory uvnitř spol. Revos, současně
navrhuje spol. Revos možnost úspory
nákladů na el. energii pomocí aukce společně s obcemi sdruženými v
MRG Zbirožsko. RM pověřila starostu
a místostarostu dalším jednáním se spol.
Revos v předmětné věci.
- projednala a odsouhlasila návrhy spol.
Aquion, s.r.o. Praha 7 na vytvoření studie stavu, kapacity a funkce vodovodní
sítě ve Zbiroze a na instalaci technologie na konečnou úpravu pitné vody
na vodárně Zbiroh systémem Aquion
MIOX - aplikace směsných oxidantů
elektrolýzou.
- projednala a schválila podrobný HMG
postupu prací a dodavatelský systém na
akci Vodovodní a kanalizační řad ulice
Zámostí a Husova.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 27. dubna 2015

RM projednala a schválila na doporučení
BSK přidělení těchto bytů: byt č. 10
v č.p. 588, byt č. 19 v č.p. 523, byt č. 2
v č.p. 390, byt č. 4 v č.p. 41.
- projednala a schválila sponzorské dary
pro ZŠ (dárce Sdružení Tereza, dárce
Nadace Partnerství).
- projednala nabídky na opravu 9 + 56
sloupů VO v prostoru nám. a Sládkovy
ul.
- projednala a schválila výběr dodavatele
akce stará budova MěÚ č.p. 112, oprava
klempířských prvků.
- projednala a schválila smlouvu o vypracování projektové dokumentace na akci
Parkoviště mezi ZŠ a MŠ.
- projednala a vzala na vědomí informaci
o tech. posudku a návrhu postupu opravy
uhelny u č.p. 497.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
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

Životní jubilea - květen 2015
Vaník František

75 let

Mašek Miloš

80 let

Holečková Anna

83 let

Kožíšek Ladislav

92 let

Součková Jaroslava

86 let

Škáchová Marie

83 let

Švehlová Eva

86 let

Houška Václav

81 let

Jindřich Miroslav

82 let

Lehký Milouš

88 let

foto: E. Svobodová

J. Dlouhá, matrikářka

foto: E. Svobodová
Výsadba květinové výzdoby ve městě.

Informační centrum ve Zbiroze je
připraveno na novou turistickou
sezónu
Od 1. května byla zahájena hlavní turistická sezóna. Informační centrum je otevřené 7 dní v týdnu vždy od 8,00 do 16,30
hodin, v neděli do 15.30 hodin. Opět
jsou pro návštěvníky a turisty připravené
v dostatečném množství informační letáky, brožury, pohlednice širokého okolí,

upomínkové předměty, turistické mapy
a cyklomapy.
Nově, nejen pro cyklisty, ale i pro všechny
ostatní chodce, kteří myslí na vlastní bezpečnost a hlavně bezpečnost svých dětí,
lze v Infocentru zakoupit samonavíjecí
reflexní pásky a různé reflexní přívěšky a
samolepky. Vždyť základní pravidlo bezpečnosti na cestách je „Vidět a být viděn“.
Reflexní materiály pomáhají až 10x více

KULTURA
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ochránit především chodce a cyklisty
za snížené viditelnosti.V roce 2014 navštívilo Informační centrum ve Zbirohu
celkem 9642 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).
Od začátku letošního roku do Infocentra
zavítalo již 498 návštěvníků.
ZK

IV. ročník setkání badatelů - Strousbergova železnice
v Brdech

V úterý 28. dubna 2015 se v Městském muzeu ve Zbiroze
uskutečnil IV. ročník setkání laické i odborné veřejnosti nad
tématem zaniklé Strousbergovy železnice v Brdech.
První příspěvek pod názvem „Holoubkov v době H. B. Strousberga“ přednesl Mgr. David Tuma, Ph.D. z Národního památkového
ústavu v Plzni. Seznámil přítomné s historií železářských provozů
v Holoubkově a přiblížil z architektonického hlediska zajímavé dochované objekty úřednických budov, dělnických domků
i honosnějších vil pocházejících z této éry. Na úvod ještě krátce
zhodnotil pokračování pokusu o prohlášení Strousbergova mostu
kulturní památkou, které stále stagnuje na skutečnosti, že most
nemá vlastníka a tudíž nelze podat návrh.
Další bod setkání již směřoval přímo k zmiňované zaniklé dráze,
která v úseku k. ú. Zbiroh a Kařez nebyla nikdy uvedena do provozu. V současné době probíhá v okolí Zbiroha obnova zarostlých
cest a v části dlouhé 300 m, kde původní cesta vede po tělese
nedokončené dráhy, došlo již k odstranění náletových porostů.
Do budoucna se počítá s úpravou povrchu cesty s ohledem na
kulturně – historický význam terénních pozůstatků Strousbergovy
dráhy. Tento projekt představili zastupitelé města Zbiroh Miroslav
Dousek a Jitka Seidlová, starosta města Zbiroh Ing. Milan Rusek
dále doplnil informace o přípravě krajinného plánu města Zbiroh.
Zajímavý příspěvek přednesla studentka ÚHSD FF UK Barbora
Turková. Její připravovaná bakalářská práce se zabývá pádem
podnikání Bethela Henryho Strousberga na Zbirožsku v období
tzv. velké deprese.
Závěrem nás amatérský badatel Petr Balún seznámil s pokračováním pokusu o přístup do odvodňovacího kanálu Artur, které
doložil vlastní fotodokumentací.
Následovala volná diskuze a předávání informací badatelů
k přednesenému tématu. Pro přednášející byly cenným přínosem
odborné informace Ing. Jana Hučky z Plzně. Mezi posluchači
nechyběli ani zástupci Národního památkového ústavu v Plzni a
z odboru kultury se zaměřením na památky z Městského úřadu
v Rokycanech. Děkujeme všem zúčastněným za zajímavé příspěvky a těšíme se opět na setkání v příštím roce.

Vernisáž výstavy Grafika a malba Tomáše Hřivnáče

V úterý 5. 5. 2015 se uskutečnila v Městském muzeu ve Zbiroze vernisáž výstavy Grafika a malba Tomáše Hřivnáče. Autor,
jehož díla jsou zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí, upřednostňuje především volnou grafiku,
nejčastěji suchou jehlu, ale rovněž i akvarel. Jeho světem je
svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří. Tomáš Hřivnáč, který se kromě výtvarného umění věnuje mnoha dalším
činnostem, návštěvníkům v průběhu vernisáže představil
jednu z nich a tou je hra na bubny. Téměř 70 výtvarných děl
si ve zbirožském muzeu mohli zájemci prohlédnout i zakoupit
během měsíce května.

Za Městské muzeum ve Zbiroze E. Svobodová

Pozvánka na výstavu SVĚT LOUTEK

Srdečně vás zveme na malou výstavu Svět loutek
do Městského muzea ve Zbiroze. V pátek 5. června v 17.00 hodin výstavu slavnostně zahájí JUDr.
Petr Slunečko z Divadla Karla Hackera - Jiskra
z Prahy s krátkým vystoupením. Expozice představí loutky jak z uvedeného divadla v Praze, tak i z
Divadélka Kašpar z Plzně. Prohlédnout si můžete
loutky rokycanského TJ Sokol a rovněž i loutky z
Hrádku u Rokycan. Výstava je doplněna doprovodným programem ve čtvrtek 18. června. Od 10.00
hodin uvede v muzeu svou loutkovou hru Míček
Flíček divadélko Kašpar z Plzně. Navštívíte-li tuto
výstavu, uděláte vašim nejmenším určitě velkou
radost. Výstava je přístupná v době otevření muzea
denně kromě pondělí od 9 - 12, 12,30 – 16,30 hodin
a potrvá do neděle 28. června 2015.

D. V.

Odpolední matiné ve Zbirožském dvoře

Rok se s rokem sešel a vy máte již podruhé možnost navštívit
krásné prostředí zahrady Zbirožského dvora. Zde si pro vás učitelé a žáci Základní umělecké školy Václava Vačkáře ve Zbiroze
připravili společné zakončení letošního školního roku.
V tříhodinovém maratónu hudby, tance a krásného slova se
vám představí ti, kteří navštěvují literárně-dramatický, taneční,
hudební obor a také ti nejmenší z předškolní estetické výchovy.
Malá procházka krásně udržovanou zahradou doplněna uměleckými výkony žáků ZUŠ jistě potěší každého, kdo tuto ojedinělou
akci navštíví. K završení příjemně prožitého odpoledne přispěje
i nabídka občerstvení ve venkovní kavárně. V případě nepříznivého počasí se celý program uskuteční v zastřešené části, které
se říká Stodola.
Rádi bychom z této společenské akce udělali každoroční příjemnou tradici.
Zveme vás proto na pátek 12. června v době od 15,00 do
18,00 hodin do zahrady Zbirožského dvora. Hana Chaloupková

D. V.
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Lesní studánku J. V. Sládka
slavnostně otevřeli na Zbirožsku
Více než devět desítek příznivců se zúčastnilo odpoledne v neděli 3. května
2015 slavnostního otevření Lesní studánky J. V. Sládka za obcí Přísednicí
v lese v Království nedaleko Sýkorova
mlýna.
Opět přišlo jaro, voňavé a vzrušující. Z pupenů se klubou na svět prvé lístky,
výhonky rostlin se derou k slunci, jarní
květy jsou po dlouhé zimě jak šperky
spadlé z nebes. V zemi tajemně klokotá
voda. Uvolněme prameny, ať tryskají
křišťálem, ničím nezakaleny, ničím nebráněny. Ať naše staré dobré studánky
mohou celé léto sloužit žíznícím poutníkům. Kolik má naše země takových
studánek, míst, vždy trochu tajemných
a kouzelných. Léčivou magickou sílu
přikládali pramenům už naši dávní praslovanští předkové.
Díky zbirožskému Spolku přátel Muzea J. V. Sládka se opět Lesní studánka („Křišťálová studánka“) změnila
v příjemné místo, kde se setkávají místní
lidé i přespolní návštěvníci v době vítání
jara. Za Spolek přátel Muzea J. V. Sládka

ve Zbiroze zde již počtvrté přivítala u otvírání studánky Dagmar Viletová všechny
účastníky. Zároveň předala slovo recitátorovi a moderátorovi svátečního aktu
Jiřímu Hlobilovi, který si letos pro tuto
chvíli připravil básně zaměřené na téma
vodní. Program doplnil zpěv terešovských
Drachyň s doprovodem na violu v podání
hudebního skladatele Aleše Březiny, jenž
zhudebnil báseň Lesní studánka od zbirožského autora J. V. Sládka. Do zpěvu
se zapojili i všichni přihlížející a zazpívali jak zhudebněnou Lesní studánku,
tak i lidovou píseň Teče voda, teče. Vodním tématem se nechala inspirovat i učitelka Eliška Chaloupková ze ZUŠ Zbiroh.
Společně s Alešem Březinou zahráli úry-

vek skladby Vltava od B. Smetany. Část
skladby, jež líčí běh Vltavy, začínající od
prvních praménků, spojení obou potůčků
do jednoho proudu… Přednes skladby
v lesním chrámu byl naprosto uchvacující, zanechal hluboký dojem. Počasí přálo
tomuto svátečnímu dni, všichni byli velmi
spokojeni. Závěrem byla jako již tradičně
symbolicky zlatým klíčem odemknuta
studánka. A snad i proto, že ze země tryskající pramen vyzařuje pozitivní energii
a má na člověka pozitivní vliv - všichni
si připili vodou proměněnou ve víno
na to nejcennější, na zdraví.
Za Spolek přátel Muzea J. V. Sládka
Dagmar Viletová

Městská knihovna Dr. Josefa
Palivce ve Zbiroze

I v měsíci červnu chystáme akce pro školu
i veřejnost. Navštíví nás král Knihomol
III., aby pasoval prvňáčky na čtenáře.
V prostorách knihovny budou k vidění
obrázky paní Jaroslavy Horázné, které
namalovala na motivy veršů J. V. Sládka,
od jehož úmrtí uplyne 28. června 103 let
(27. 10. budeme slavit 170 let od jeho
narození).
Na prázdniny chystáme, jako každý rok
rozšířenou výpůjční dobu:
Po
9.00 – 11.00 13.00 – 18.00
St
9.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Čt
9.00 – 11.00 13.00 – 15.30
Pá
9.00 – 11.00
V měsíci červnu pro Vás máme připraveny
tyto novinky: Století 3: Hranice věčnosti – Ken Follett, Stalker – Lars Kepler,
Crossfire série 4: Nenasytná – Sylvia
Day a mnoho dalších.
J. Hauerová

Připravujeme na červenec:

Pálení čarodějnic 30. dubna 2015, hřiště u Flusaru

Děkujeme za účast, spolek Pro Lepší Zbiroh a SDH Zbiroh
5

2. 7. Vernisáž výstavy grafik a ilustrací
Adolfa Borna – muzeum
4. 7. Big Band Hrádek – promenádní
koncert
11. 7. Berounská šestka – promenádní
koncert
18. 7. Strašická Pohodovka – promenádní koncert

Červen ve Zbirožském dvoře

7. 6. Slavnosti malých i velkých dětí: Pohádkový les - závěrečné
pohádkové stanoviště najdete v parku ve Zbirožském dvoře.
12. 6. Hudební odpoledne v parku Zbirožského dvora - prezentace dovedností žáků ZUŠ Zbiroh
13. 6. Koncert - Živá huba ve Zbirožském dvoře – rock, folk,
country, začátek v 19.00
20. 6. Slavnosti ve Zbirožském dvoře „Den vřesu“, výtvarná
dílna pro děti, Tančíme v teniskách – retropárty, začátek v 19.00
27. 6. Koncert – Brzdaři - folk a country, začátek v 19.00
Více na www.zbiroh-dvůr.cz a facebook Zbirožský dvůr

INFORMACE
Zbirožští hasiči mají nový symbol

Zbrojnici zbirožských dobrovolných hasičů ozdobí nový štít
se znakem. Na slavnostním otevření sezóny Expozice požární
ochrany jej starosta města Zbiroh Ing. Milan Rusek předal jako
poděkování za činnost zástupcům sboru.
Při předání znaku starosta uvedl, že akt míní zejména jako poděkování za dosavadní činnost zbirožských hasičů ve prospěch občanů
a města. Mimo jiné řekl: „Na kvalitu našeho sboru dobrovolných
hasičů ukazuje nejen vítězství ve své kategorii v celorepublikové
anketě Dobrovolní hasiči roku 2014, ale třeba i vynikající práce
s dětmi a mládeží.“
Slova Ing. Ruska o výchově malých a mladých hasičů potvrdila
i ukázka zbirožských soptíků. Teprve předškolní děti předvedly
přihlížejícím zásah na záchranu Soptíka z hořícího domu. Byla
to jejich premiéra na veřejnosti a vysloužily si velký potlesk.
Mgr. Veronika Hodačová, jednatelka sboru

Vysvědčená
pro předškoláky.
Také v letošním roce probíhal na Základní škole J.
V. Sládka Zbiroh přípravný kurz pro předškoláky
Pastelka. Protože se do něj
letos zapsalo 30 dětí, byl
rozdělen do dvou termínů.
Dovednosti získané v mateřské škole zde hravou
formou budoucí školáci
ještě rozvinuli a v závěru
desáté lekce získali vysvědčení se zaslouženou
jedničkou a dáreček od
paní ředitelky. Ve škole
se už na nové žáky moc
těšíme!
A. Tláskalová

Víkend otevřených zahrad v Ekoškole ZŠ J. V. Sládka Zbiroh proběhne
13. 6. 2015 od 14,00 do 17,00 hodin.
Šestý ročník této akce pořádá Průvodce
parkem, o.s. ve spolupráci se Společností
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.

a Národním památkovým ústavem. Naše
škola se k akci připojí již potřetí.
Pro návštěvníky je připravena komentovaná prohlídka zahrady. Díky programu
Nadace Partnerství - Na zelenou, který
podpořil náš projekt „Společně - bez6

pečně“, proběhne na zahradě cyklistická
soutěž v jízdě zručnosti. Další zábavné
úkoly budou děti plnit na jednotlivých
stanovištích. Všechny návštěvníky seznámíme s výsledky dotazníků, které se
týkaly dopravní situace v okolí školy.
A. Tláskalová

Ekoshow – světová škola

Naše Ekoškola se dlouhodobě cíleně věnuje globálním environmentálním tématům.
Proto jsme se v tomto školním roce rozhodli usilovat o titul, který uděluje program Varianty společnosti Člověk v tísni
o.p.s. - projektu Světová škola, kde jsme se
věnovali problematice potravin.
Tomu byla přizpůsobena letošní Ekoshow,
ve které jsme rodičům prezentovali zjištěné
informace a žáci 1. stupně celý program
doprovázeli písničkami i vyrobenými
plakáty, které děti připravovaly také
ve školní družině. Závěr Ekoshow byl věnován projektu „Kdo jiný?“, který zaštiťuje
společnost Člověk v tísni o. p. s. Hlavní
náplní projektu je budování sociálního
minipodniku žáky Ekoškoly Zbiroh. Tím
byla prohloubena spolupráce naší školy
s domovem Zvíkovecká kytička.
Děkujeme všem návštěvníkům za podporu
a těšíme se na shledanou příště.
A. T.

Ekotým Základní školy J. V. Sládka Zbiroh.

Zvíkovecká kytička ve zbirožské škole

Ve čtvrtek 14. května jsme přívitali v naší škole návštěvu
klientek domova Zvíkovecká kytička s paní ředitelkou
PaedDr. Janou Českou a jejím doprovodem. Žáci školy
v roli průvodců představili návštěvě naši naučně vzdělávací přírodní zahradu a některá stanoviště si mohly
klientky samy vyzkoušet. Na školní ekoshow jsme
zahájili prodej Průvodce školní zahradou a část výtěžku
z prodeje jsme použili jako příspěvek na dopravu klientek
domova ve Zvíkovci k nám. Děkujeme všem, kteří jste
naši sociální snahu podpořili koupí průvodce a ostatním,
kteří by měli zájem nám také pomoci, nabízíme koupi
průvodce v Informačním centru Zbiroh do konce srpna.
Děkujeme.
žáci Základní školy J. V. Sládka Zbiroh

Bezplatný počítačový kurz
pro seniory v srpnu ve Zbiroze

Ve dnech 17. - 21. srpna 2015 se ve
Zbirohu uskuteční počítačový kurz pro
seniory. Kurz je určen všem seniorům
v úplném starobním důchodu, kteří jsou
úplnými začátečníky ve využívání počítače. Celý kurz je pro účastníky bezplatný.

Výuka bude probíhat v týdnu od 17.
do 21. srpna každý den od pondělí
do pátku v čase 9,00 – 12,30 v prostorách multifunkčního sálu Městského úřadu ve Zbiroze. Senioři se
v kurzu naučí základy práce s počítačem, psaní a úpravu textu, seznámí se
s internetem a posíláním e-mailů.

Zájemci se mohou ozvat telefonicky
na číslo 774 223 427 (Bc. Jakub Lang).
Kurzy pořádá společnost Attavena, o.p.s.
z Českých Budějovic ve spolupráci s Městským úřadem Zbiroh.
Celý projekt je financován z Nadačního
fondu manželů Livie a Václava Klausových.

Zajímavé webové stránky
o Zbirožsku, Brdech a okolí
Berounky

Nadšená turistka a milovnice přírody
a historie, fotografka paní Zdenka Bradnová ze Zbiroha, má krásné webové
stránky, kde naleznete návody na výlety,
zajímavosti o navštívených místech
a hlavně fotografie ze Zbirožska, Brd,
Berounky a jejího okolí. Myslím,
že Vás její webové stránky www.zbiroh.
dobrodruh.net zaujmou a najdete zde
inspiraci na výlet či pěší túru.
DT

Taneční studio ZAJA pořádalo v neděli 10. května slavnostní odpoledne ke Dni matek.
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LISTÁRNA
Rod Opatrných již podvanácté
společně v Líšné na Zbirožsku

Dne 2. 5. 2015 se již podvanácté sešel
rod Opatrných v Líšné na Zbirožsku.
Tedy podvanácté od roku 1999, kdy byla
obnovena tradice rodových setkání, která
sahá až do 30. let minulého století. Setkání
začalo v 10,00 v kostele sv. Václava, jehož
stavbě výrazně pomohlo založení tzv.
Opatrnovské nadace Václavem Opatrným
v roce 1847. Modlitbu za živé i zemřelé
z rodu celebroval Mons. doc. Ing. Mgr.
Aleš Opatrný, Th.D. Pak se pokračovalo
společně ke statku čp. 20, na jehož průčelí
visí pamětní deska „Za věrnost půdě“
udělená rodu Opatrných v roce 1937 a vytvořená dle návrhu akademického sochaře
Karla Opatrného. Rod Opatrných ji získal
společně s rodem Mudrů z Líšné jako
první v zemi, přímo z rukou tehdejšího
předsedy vlády Rudolfa Berana.
Do této malebné vísky na kraji Křivoklátských lesů vedou každé 2 roky společné
kroky členů rodu z celého světa, neboť
zde se usadil v roce 1652 zakladatel rodu,
Matěj Opatrný, zvaný tesař. Letošního
setkání se zúčastnilo přes 170 osob spoje-

ných rodovou přízní ze všech krajů České
republiky, Německa, Švédska a Ukrajiny.
Setkání pokračovalo poté slavnostním
zahájením, společným obědem, vernisáží
dokumentů o historii rodu Opatrných a prezentací rodokmenu v Sokolovně v Kařeze.
Nejmladší účastník, malý, ani ne roční
Vítek se mohl seznámit i s paní Liduškou,
která pamatuje setkání ve 30. letech min.
století – i když je dělilo krásných skoro
98 let.
Rodokmen rodu Opatrných je ucelený
soubor 15 generací doložených až do roku
1590 a obsahuje téměř 2000 osob z Evropy a USA, které mají společný původ na
Zbirožsku. Na rodokmenu začal pracovat
již ve 30. letech minulého století zakladatel
rodové společnosti Opatrných Dr. Alois

Zbirožská sokolovna

Opatrný, tehdy jako jeden z prvních genealogů v Československu. Rod Opatrných
má nejen svůj rodokmen, ale i svoji vlastní
vlajku a archiv, ve kterém se uchovávají
dokumenty, informace a fotografie členů
rodu z historie do současnosti. O to vše
se dnes pečlivě stará paní Jana Ungrová rozená Opatrná.
Setkání proběhlo v příjemné, přátelské atmosféře, okořeněné vystoupením folklorního souboru Jiskřička. Nálada a počet
účastníků jsou pak jasným důkazem, že i
v dnešní době má smysl udržovat rodové
tradice a tato setkání organizovat. Ať již
někdo přijel zblízka, nebo dorazil z dalekého Švédska či Ukrajiny - společně se těší
na další setkání v roce 2017.
Jan Opatrný

lovnu postavili pro sebe a budoucí generace, a vytvořit komplex
– centrum volného času pro současnou dobu - pro 21. století.
A co by to mělo být? Vše to, co v našem městě chybí. V sokolovně a jejím blízkém okolí se přímo nabízí vybudovat celý areál,
jehož součástí a dominantou bude sokolovna. Město potřebuje
něco pro mladé a nejen pro ně, a proto je možné v sokolovně
vybudovat horolezeckou stěnu, bowling, squash, na pozemku
za sokolovnou in-line dráhu (třeba i malé venkovní kluziště
s chladicí technologií). Ve svahu za sokolovnou ubytovací
zařízení s cca 60-ti lůžky, které ve Zbiroze pro rozvoj turistiky
chybí. Toto zařízení propojit s malým 25 metrovým bazénem
pro veřejnost a školu, saunou a vířivkou. Dále v sokolovně je
možno vybudovat fitness centrum, malou kavárnu, která by
mohla fungovat pro čekající rodiče, řidiče apod. Toto vše ve
Zbiroze chybí a musí se zatím jezdit daleko.
Celý areál by mohl být napojen na kogenerační jednotku
a ve spojení se solárními panely instalované na střechách
objektů by bylo zabezpečeno vytápění a relativně i nízká energetická náročnost celého areálu. Tento aspekt by
měl do budoucna jistotu udržitelnosti tohoto projektu.
Myslím si, že jsou možné ještě další varianty, ale v podstatě by
vznikl areál, který by byl pro Zbiroh a okolí přínosem a sloužil
by hlavně pro občany všech věkových kategorií. Dále by samozřejmě nabídl i vytvoření nových pracovních míst.
Výše uvedená myšlenka není žádná rada, něco, co se musí udělat,
ale jen takové zamyšlení nad využitím zařízení, které dnes je
již cca 360 dnů v roce zavřené. Tento projekt je finančně velmi
náročný, ale vím, že za pomoci Evropských dotací a fondů již
podobná centra byla vybudována a financována a my to můžeme
pro rozvoj našeho města také zkusit.

Reakce na několik minulých zasedání městského zastupitelstva.
Sokolovna – téma, které je pro občany města velmi zajímavé
a léta spojené s pořádáním kulturních akcí. Pro dříve narozené
Zbirožáky též promítání filmů a cvičení oddílů Sokol a na pozemku v okolí sokolovny – hřiště na volejbal a v době po válce
místo konání atletických závodů. V poslední době jde převážně
o spolky a sdružení, která zde pořádají na podporu kultury
a kulturního vyžití plesy. Je to nejen kultura, ale také i způsob,
jak získat nějaké peníze pro samotnou činnost spolku.
Pokud se podíváme na počátek sokolovny – napsáno na základním kameni 28. 8. 1921, bude tomu téměř sto let, co naše
sokolovna stojí. Za tu dobu však došlo k obrovskému rozmachu
sdělovacích prostředků, internetu, téměř každý má doma televizi,
PC a podobně. Do sokolovny se nechodí cvičit, protože lepší
a ekonomičtější je využít tělocvičnu v Základní škole
J. V. Sládka Zbiroh. Sokolovna výše uvedeným způsobem postrádá smysl a využití, a proto vzniká otázka, co s ní podniknout,
co s ní udělat?
Jedna varianta je prodat, darovat, zbavit se jí – velké
starosti a bezedné studny, do které se bude jen a jen investovat. Tato varianta rozhodně pro mě, jako Zbirožáka, nepřipadá v úvahu. To bychom si nevážili práce
našich předků, která by touto variantou přišla nazmar.
Druhá varianta je současný stav zakonzervovat – zateplit, dát
nové topení a dát nová okna. Tímto způsobem město ještě
na nějakou dobu prodlouží životnost budovy, avšak bez jejího
smysluplného využití dříve či později dojde k zániku, neboť
když není využití, budova při nestálém používání – větrání
a vytápění - chátrá.
Třetí varianta je navázat na tradici našich předků, kteří si soko-

Ing. Josef Štícha
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KRONIKÁŘSKÉ OZVĚNY Č. 26
1885 – V měsíci dubnu vypukl požár v stodole k čís. 35 patřící,
a dále strávil 7 stodol a 3 kůlny k čís. 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38 patřící. Sotva uplynul měsíc a v květnu vypukl druhý požár
v stodole k čís. 51 patřící a strávil zase 6 stodol, 1 chalupu
a 1hospodářské stavení. Tento požár byl velmi nebezpečný, jelikož
nastalo velké povětří, že lítaly ohnivé došky daleko. Ale zase díky
nadlidskému namáhání se podařilo, že celý Zbiroh nevyhořel.
Tu nastal všeobecný postrach, že toho nebude konec a že snad
vyhoří celý Zbiroh, zavedli se hned noční hlídky a občanstvo celé
noci nespalo. Netrvalo ani 14 dní a vypukl třetí požár v nové vodárně čís. 187, kde shořela jen kůlna. V měsíci červnu vypukl čtvrtý požár v stodole k čís. 127 a 128 patřící, zase štěstí, že byl jižní
vítr, jinak hrozilo nebezpečí celému Zbirohu. Tu nastal všeobecný
nářek a zděšení a rozličné úsudky se pronášely kdo je vinen
toho stálého neštěstí. Každý jen soudil, že to byla zločinná ruka
a že jej Bůh musí trestat, ani soudnímu vyšetřování se ničeho
nedokázalo, kdo byl příčinou toho neštěstí. V následku stálých
požárů se někteří majitelé domů rozhodli, že ještě v témže roce své
ještě dosti dobré dřevěné domy rozebraly a proti ohni bezpečně

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. duben 2015 – 15. květen 2015.
„A“ mužstvo (KSM B): sehrálo finálové
mistrovské utkání play-off o postup do
KSM A.
Utkání „pravdy“ se uskutečnilo v neděli
19. dubna 2015 v hlavní hale ČEZ v Plzni. Soupeřem nám byl tým HC Nýřany.
V základní části soutěže jsme s tímto
soupeřem 2x prohráli (8:3 a 12:2), a
tudíž jsme věděli, že nás nebude čekat
nic lehkého. Před zraky přibližně stovky
diváků jsme sehráli jedno z nejkvalitnějších utkání od znovuobnovení oddílu. Od
úvodního vhazování se skóre přelévalo
ze strany na stranu. Diváci byli svědky
střeleckých hodů z obou stran. Až do
závěrečných minut utkání však žádný z
týmů nebyl schopen odskočit o více než 1
branku. Toto se změnilo přibližně 5 minut
před koncem utkání, kdy jsme ještě vedli
6:5. Soupeřův útočník Baxa (hráč s extraligovou výkonností, extratřída v rámci
celé KSM) třemi brankami během 3 minut
otočil stav utkání na 8:6 v náš neprospěch!
V rozhodující chvíli tohoto utkání, které
se hrálo rovněž velmi tvrdě, nám zasadil
smrtelnou ránu. Nevzdávali jsme se však
naděje a 1 minutu před koncem jsme
snížili na 8:7. Za této situace jsme se
rozhodli odvolat brankáře Bartovského
z branky, avšak tento risk se ukázal jako

Titulní stránka hasičského časopisu.

sobě nové domy vystavěli. A sice Peter Sládek vystavěl nový dům
pod tašky čís.pop. 28, Antonín Matoušek vystavěl též nový dům
pod cementový tašky čís.pop, 113.
V témže roce se vystavěla třetí nová kamenná kašna před rádnicí,
vyžadovala náklad 515 zl. Před tím byly veškerý kašny pouze
z kamena vytarasovaný a dřevěným roubením opatřená, tehdáž
se musela voda vytahovat pouze pomocí háčkama.
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský – kronikář

kontraproduktivní, protože soupeři se
podařilo z úniku zpečetit výsledek utkání.
HC Nýřany – TJ Město Zbiroh „A“: 9:7.
Branky TJ: Zikmund 2x, Nekola 2x, Pichlík R., Pichlík M., Křížek. Vyloučení TJ:
3x 2 minuty. Finálová sestava: Bartovský
(G), Ludvík (G), Maier, Kleinhampl (A),
Havlíček, Vaněk L. ml., Novák, Pichlík R.
(C), Pichlík M. (A), Kokoška J., Křížek,
Fíkar, Dongres, Nekola, Řepka, Zikmund.
Trenér: Miroslav Kokoška. Vedoucí týmu:
Miroslav Lang. Soupeři gratulujeme k
postupu a přejeme mnoho úspěchů v KSM
A v sezóně 2015/2016.
Statistiky sezóny 2014/2015:
„A“ mužstvo (KSM B): základní část
20 zápasů (15-0-5, zisk 30 bodů při skóre
112:79), vítězství v základní části soutěže,
postup do play-off. Play-off 5 zápasů (30-2, 1x rozhodující samostatné nájezdy,
zisk 6 bodů při skóre 30:23), vyřazení
ve finále play-off. Vítězem kanadského
bodování Petr Zikmund (47 bodů, 26 +
21), nejlepším střelcem Petr Zikmund
(26 branek), nejlepším nahrávačem Petr
Zikmund (21 nahrávek), nejtrestanějším
hráčem Jakub Kokoška (34 trestných
minut).
„B“ mužstvo (KSM D): základní část
16 zápasů (2-4-10, zisk 8 bodů při skóre
41:72), 8. místo po základní části soutěže,
postup do play-off. Play-off 2 zápasy (00-2, zisk 0 bodů při skóre 4:14), vyřazení
ve čtvrtfinále play-off. Vítězem kanadského bodování Martin Faltejsek (14 bodů, 7
+ 7), nejlepším střelcem Martin Faltejsek
(7 branek), nejlepším nahrávačem Martin
Faltejsek (7 nahrávek), nejtrestanějším
9

hráčem Lukáš Štěpnička (21, 5 trestných
minut).
Měli-li bychom zhodnotit právě skončenou sezónu 2014/2015 (5. v historii
znovuobnoveného oddílu), „A“ mužstvo
jako nováček v KSM B zazářilo a bylo
pokořeno až pod samotným pomyslným
vrcholem. „B“ mužstvo historicky poprvé
proklouzlo do play-off a připsalo si tak
cennou zkušenost. Divácká návštěva na
domácím stadionu v Rokycanech zřídkakdy klesla pod 30 fanoušků a leckdy
přesáhla 60 diváků, což hodnotíme velmi
pozitivně. Nesmíme opomenout výrazné
pomoci, které se nám dostává od sponzorů a partnerů, z nichž tím hlavním je
Město Zbiroh, jehož jsme reprezentanty.
Spolupracujeme s DDM Rokycany v případě podpory mládežnického hokeje a do
budoucna bychom chtěli více informovat
místní dospívající mládež o hokejových
možnostech v našem městě.
Hokejový zpravodaj opět vyjde již
v zářijovém vydání Měsíčníku Zbirožsko,
v jehož rámci Vás budeme informovat
o průběhu přípravy, která tradičně začne
s počátkem srpna.
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.

Úspěch zbirožských děvčat na
župních přeborech všestrannosti
v Rokycanech

Kačka Nováková, Terka Jarošová,
Eliška Hauerová, Terka Nováková
a Zorka Pichlíková se ve dnech 25.
a 26. dubna 2015 zúčastnily sokolských
přeborů všestrannosti.
V sobotu proběhl závod v atletice, sportovní gymnastice a ve šplhu a v neděli
se soutěžilo v plavání. Naše děvčata
předvedla výborné výkony a z Rokycan si odvezla tyto diplomy: Kačka
N. - 1. místo ve šplhu, 3. místo v gymnastice a celkově 2. - 3. místo, Terka N.
- 3. místo ve šplhu a 3. místo v atletice
a Zorka P. - 1. místo v gymnastice a celkově
1. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci!
Za TJ Sokol Zbiroh cvičitelka

foto. J. Pichlíková

Jitka Pichlíková

Dne 26. 6. se uskuteční Sportovní den Základní školy
J. V. Sládka. Od 7,40 do 12 hodin ve sportovním areálu
ZŠ (tělocvičny a školní hřiště, 1. stupeň ZŠ) a ve sportovním
areálu v městské části Františkov ve Zbiroze (2. stupeň ZŠ).
Zbirožské sportovní spolky ve spolupráci s vedením zbirožské
ZŠ a s lektory chtějí prezentovat svoje aktivity mezi místní
mládeží. Zatím nahlášena účast zástupců stolního tenisu, fotbalu
a ledního hokeje. Zájemci dalších spolků nechť se hlásí na níže
uvedeném kontaktu.
Opakujeme výzvu, jejímž prostřednictvím 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.
Kontakt: Jiří Vinš - 608345063, nebo e-mail – jiri.vins@
zbiroh.cz.
Sportovní komise, Jiří Vinš – předseda;

SPORTOVCI informují

Fotbalisté zvou na následující červnové zápasy zbirožských
mužstev:
„A“ mužstvo: 6. 6. Zbiroh – Raková „A“, od 15 hodin; 13. 6.
Chrást u Plzně – Zbiroh, od 17 hodin.
„B“ mužstvo: 7. 6. Zbiroh – Raková „B“, od 15 hodin; 13. 6.
Těškov – Zbiroh, od 17 hodin.
Stará garda: 3. 6. Zbiroh – Břasy, od 17 či 18 hodin.
Dorost: 6. 6. Zbiroh – Chýňava / Nižbor, od 10:15.
Všechna domácí utkání se odehrají ve sportovním areálu
v městské části Františkov ve Zbiroze.
Nohejbalisté zvou na následující červnové domácí zápasy:
6. 6. Zbiroh – Hrádek, od 16 hodin; 20. 6. Zbiroh – Radnice,
od 16 hodin; 27. 6. Zbiroh – Týček; od 16 hodin.
Všechna domácí utkání se odehrají na hřišti na Panelu
ve Zbiroze.

Jiří Kovanda; Milan Krabec; Zdeněk Maier.

ských lesů a propůjčuje tím nádrži krásnou kulisu. Prostě další
krásný kout naší přírody…

ČTENÁŘI NÁM NAPSALI

Zbirožák plyne regulací kolem malého rybníčku (vlastnictví
pana Krupičky, který zde pěstuje ryby pro sportovní lov), dále
pod most do Přísednice, kterou volně protéká a bystře plyne pod
Sochorovic strání mezi poli dolů k soutoku. Tento úsek potoka
pstruzi rádi navštěvovali po jaru, protože voda teče volně v polích a je sluníčkem víc ohřívána než spodní zastíněný tok. Tím
pádem se zde dříve objevovaly i různé ponravy a lákaly sem
naše potočáky k prostřené tabuli. Určitě by nám o tomto kousku
toku pověděl náš bývalý člen (bohužel už zemřel) p. Rys, který
tu rád postával a dráždil potočáky svými překrásnými napodobeninami různých mušek, které si sám vyráběl. Uměl! Tím jsem
zhruba představil horní část Zbirožského potoka. Nyní můžeme
putovat dál po toku kolem Matčiny hory, přes tůň u smrku – moje
oblíbené loviště, kde už jsem několikrát připravil náš Zbirožák
o pěkné tečkované krasavce, až se dostaneme k poslednímu
bazénku dávné regulace u lomu Třebnuška. V tomto bazénku
jsme jako kluci mockrát chytali pstruhy do ruky či podběráku

Rybáři a pstruzi na Zbirožském potoce
(pokračování)

Ale dál po našem krásném toku, který protéká pod jableckou
strání v lukách směrem k jableckému mostu. Za tímto mostem
posiluje potok o další přítok od Jablečna. Tenhle potůček pramení
jednou větví na líšenských drahách a druhou v údolí směrem
k Januškám, kde na něm lesáci postavili dva krásné rybníčky
a sami si je obhospodařují. Pod Jablečnem byla v minulém století
postavena překrásná zavlažovací nádrž, která asi nikdy nesloužila
svému účelu. Ale dnes dobře slouží návštěvníkům ať z řad rybářů
či výletníků (lufťáků) - ti tuto nádrž houfně navštěvují hlavně
v letních měsících. Nádrž je ve správě společnosti Colloredo
Mannsfeldů, která zde nasazuje ryby a provozuje sportovní rybolov. Všichni návštěvníci si zde užívají klidu v lůně krásné přírody
u nádrže, v jejíchž vodách se zrcadlí zalesněná stráň křivoklát10

a bývalý náčelník policie nás naháněl… Krásný to adrenalin - dnes
děti prožívají raději „adrenalin“ u počítače. A kousek po proudu
už se nachází Sýkorovic nádrž.
V našem mládí loviště štik a kaprů, nyní zdevastovaná džungle.
Nádrž byla v minulém století zavalena „komorákem“. Špatný
odstřel v lomu totiž zavalil nádrž kamením a hlínou, následně
byla rozbagrovaná hráz a v současné době se tu potok prodírá
houštím kopřiv a různých náletů. Kupodivu pstruhům to nevadí,
protože všechny tyto rostliny navštěvuje různý hmyz a pstruzi
tak mají žně.
Dál pokračuje potok pod vrchem Matčinky, porostlé krásným
lesem, kde můžeme vidět jelena, muflona, lišku i další obyvatele
křivoklátských lesů. Potok volně bublá a převaluje se přes kameny
a tůně, hojně obsazené pstruhy, bělicemi, jelci, kteří jsou velkými
potravními konkurenty pstruhů, denně spotřebují až osmdesát
procent své váhy. Takoví malí čuníci. Proto také již mnohokrát
byli odlovováni a následně předáni do jižních Čech jako potrava
pro štiky. Naše organizace za ně následně dostala štičí násadu.
V tůních se může objevit i štika, okoun a další obyvatelé naší
vodní říše. Přitom ale štika či okoun jsou tu nežádanými vetřelci
a i když nemají míru - musí se odebrat z vody.
Zbirožák dosáhl Sýkorovic mlýna a zde potok posilují z obou
stran malé potůčky. Jeden od Třebnušky z luk a druhý od jablecké hájovny, na němž je nedávno renovovaná studánka, známá
všem turistům. Tento mlýn v minulých časech byl znám jako
„odbojový“ a jeho majitelé byli vždy v kraji ctění a vážení.
V současné době je tu stále ještě udržovaná mlýnice a je připravena k použití pro případ nouze. Majitel s tím ale má jen starosti,
jak už to tak dnes bývá.
Potok dál volně teče kolem zahrady Sýkorovic mlýna a vrací se k
zalesněné stráni, která tu tvoří v lukách skalnatý výběžek. Kolem
něj se opět vrací doprostřed luk a plyne nezadržitelně k náhonu
Kalousovic mlýna, kde přes splav, zvedající vodu do náhonu,
zamíří opět pod stráň, aby se od ní jako by odrazil a vrátil se zpět
do luk. U Kalousovic mlýna se nachází též malý rybníček, který
v současné době obhospodařuje rybářská organizace Zbiroh. Rybníček je dost zanesený letitými nánosy, ale jeho čistá voda rybám
svědčí. Voda se z něj přepadem dostává na malou turbínu na vý-

robu nepatrného množství elektrické energie, aby se pod mlýnem
opět vrátila do vod Zbirožského potoka. V lukách kolem mlýna
volně teče k dalšímu náhonu se splávkem, a to k náhonu Němcovic
mlýna. Tento splávek byl v minulosti opravován rybáři zbirožské
organizace. Tím ale vznikal jeden z problémů na toku: splav byl
poctivě zpevněn a vydlážděn kameny, čímž voda nemohla protéct
žádnými skulinami a musela všechna jen přes splav. Po výstavbě
a spuštění elektrické turbíny na mlýně docházelo k narušení toku,
jelikož majitelem mlýna byla všechna voda hnána přes turbínu a
potok kolem mlýna v délce cca pět set metrů byl na suchu. Tím
bylo zamezeno volnému tahu ryb a díky malému množství kyslíku
ve stojaté vodě byla ohrožena obsádka. V dnešní době již k tomu
nedochází, neboť bylo zjištěno, že současný majitel nemá vodní
právo. Němcovic rybník byl po dlouhou dobu sportovním revírem zbirožské organizace rybářů a následně jej rybáři využívali
jako chovný, udržovali přívodní strouhu a opravovali nedostatky.
V současné době na něm majitel p. Vozák hospodaří sám. Mlýn
má smutnou minulost, neboť Němcovic rodina byla velmi postižena za druhé světové války, kdy většina jejích členů zůstala
v koncentračním táboře.
(pokračování příště)
Štikoun

INZERCE

Restaurace Lesanka
Zbiroh – Švabín
přijme do pracovního poměru:
kuchařku, číšnici, pomocnou sílu do kuchyně
Nástup dle dohody. Zájemci nechť se hlásí na tel.: 371 794 118,
mob.: 777 201 026 nebo osobně v provozovně.
Nástup dle dohody.

Na letní měsíce připravujeme vydání dvojčísla Měsíčníku
Zbirožsko, které vyjde v polovině července. Příspěvky
do tohoto vydání zašlete nejpozději do 24. června.
Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.
Cena 10,- Kč
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Město Zbiroh ve spolupráci s architekty Vás zvou na

veřejnou prezentaci a diskuzi

SOKOLOVNA OŽIJE
pátek 26. června od 17 hodin

v Sokolovně ve Zbiroze

neděle 28. června od 10 hodin

Srdečně zveme všechny, komu není osud této budovy lhostejný.
Z kapacitních a organizačních důvodů uvítáme, když svou účast předem potvrdíte
na email mesto@zbiroh.cz nebo telefonním čísle 371 794 003
nejlépe do pondělí 22. června 2015.
Občerstvení zajištěno
https://goo.gl/yYYQXM

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:

tel.: 371 794 812, mobil: 737 120 575 a www.kramedic.cz
12

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

