MĚSÍČNÍK
Vážení spoluobčané, čtenáři,

ZBIROŽSKO

rád bych Vás seznámil s významným rozhodnutím ze srpnového zasedání Zastupitelstva
města Zbiroh, kde byl schválen návrh na přemístění Základní umělecké školy Václava
Vačkáře (dále jen ZUŠ) do nových prostor budovy “U Vodrážků” č.p.123, která se
nachází na Masarykově náměstí ve Zbirohu.
ZUŠ byla založena v září 1992. Jejím zřizovatelem je Město Zbiroh a od r. 2007 ji vede
paní ředitelka Bc. Kateřina Egermaierová.
V současnosti ZUŠ sídlí v prostorách ZŠ Zbiroh, kde ji však nelze poskytnout stabilní
zázemí a vzhledem k rostoucímu nárůstu nových žáků nemohou být přidělena ani další
potřebná místa k zajištění řádné výuky v požadované kvalitě. Dochází tedy postupně
k velkému rozptylu rozmístění učeben po celé budově ZŠ, což snižuje pochopitelně
i podmínky jak pro plně kvalifikovaný pedagogický sbor, tak pro žáky samotné.
Ve školním roce 2015/2016 škola zcela naplňuje stávající kapacitu přihlášených žáků
v celkovém počtu 272 dětí. Další zájemci se bohužel musejí smířit s neradostným tvrzením, že mohou být přijati pouze v případě, že některý ze zařazených žáků v průběhu
roku studium přeruší či ukončí.
Z těchto zřejmých důvodů
musela Rada města začít
hledat řešení. Proto ještě
v červnu, ke konci minulého školního roku, byla s
paní ředitelnou ZUŠ projednána možnost využití
zmiňovaného objektu na
náměstí. Po pečlivém zvážení jsme společně dospěli
k názoru, že po nezbytné
rekonstrukci se budova
stane nejen vyhovující,
ale i důstojnou a stabilní
kulturní základnou pro
veškerou činnost ZUŠ.
Osamostatněním škola získá vlastní kmenové učebny v reprezentativním prostředí
a nabízí se zde i výhled na využití přilehlého dvora a jeho prostorové rezervy pro další
možné rozšiřování.
Pro návštěvníky školy, ale především pak i pro jejich doprovod, bude jistě vhodná
a vítaná dostupná příležitost občerstvení a služeb, nabízených místními podnikateli
v centru města.
V těchto dnech je již vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci včetně
architektonické studie na přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 123.
Budeme usilovat o to, aby již od září příštího roku mohla být zahájena výuka v nových
prostorách budovy. I nadále se budeme v tomto směru snažit najít vhodné dotační tituly
např. na výstavbu nového koncertního sálu v přilehlém dvoře apod.
Je mi potěšením se s Vámi ještě podělit o zajímavost, že původní majitel domu
“U Vodrážků” si na sklonku svého života přál, aby se právě jeho dům stal někdy v budoucnu zázemím pro kulturní a umělecký život ve Zbirohu.
Velice rádi mu tak jeho přání nyní splníme.
Závěrem mi dovolte, abych velmi poděkoval všem zastupitelům města, kteří dali tomuto
smysluplnému záměru svůj hlas a umožnili tím tak ve Zbirohu začít vytvářet důstojné
a kvalitní zázemí pro vzdělávání naší mládeže.
Michal Muravecký, místarosta
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Bytová komise připravila
pro nájemníky městských bytů
formuláře pro připomínky
a anketu průzkumu veřejnosti.
Podrobnosti na str. 3.

Plzeňští filharmonici opět zahrají ve zbirožském kině.
Více na str. 7.

S novým školním rokem dostaly
nový vzhled i některé učebny
v základní škole. O modernizaci
v ZŠ se dočtete na str. 8.

POZVÁNKA K ÚČASTI NA TVORBĚ
Strategického plánu rozvoje města Zbiroh na období 2016 - 2026
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat k účasti na pracovní jednání v rámci tvorby strategie naší obce. Jednání budou probíhat v tematických pracovních
skupinách:
Pracovní skupina 1: Dopravní a technická infrastruktura
• Kvalita komunikací a dopravní obslužnost
• Silniční doprava na území města
• Cyklostezky
• Železniční doprava
• Technická infrastruktura města – vodovody a kanalizace,
elektřina, plynovod, telekomunikace

Pracovní skupina 3: Kvalita života
• Zázemí pro volnočasové aktivity
• Zázemí pro vzdělání
• Zdravotní a sociální péče
• Péče o majetek města
• Rozvoj bydlení a modernizace bytového a domovního fondu
• Rozvoj partnerství s ostatními městy
• Efektivní úřad

Pracovní skupina 2: Životní prostředí
• Nakládání s odpady
• Ochrana vod a ovzduší
• Úspora energií
• Městská zeleň

Pracovní skupina 4: Podnikání a cestovní ruch
• Podnikatelská infrastruktura a propagace podnikání ve městě
• Koncepce cestovního ruchu a propagace města jako významného
turistického cíle
• Využití kulturního a přírodního bohatství města a okolí pro rozvoj
cestovního ruchu

Při tvorbě strategického plánu budou uskutečněna dvě jednání. První jednání se uskuteční v listopadu 2015 a cílem jednání je identifikovat silné /
slabé stránky, příležitosti a hrozby pro jednotlivá témata pracovních skupin. Druhé jednání se uskuteční v prosinci 2015 a cílem jednání je návrh
vize, cílů a konkrétních opatření pro jednotlivá témata pracovních skupin.
Pokud máte zájem o aktivní účast v diskuzích a přípravných pracích na tvorbě strategického plánu, kontaktujte prosím zástupce společnosti
BDO Advisory, která pro město zprostředkovává proces tvorby strategického plánu. Zástupce společnosti BDO Advisory vám sdělí další informace
k průběhu jednání pracovních skupin.
Těšíme se na spolupráci,
Ing. Milan Rusek
Starosta

MĚSTSKÝ
ÚŘAD
Usnesení ze schůze Rady města
Zbiroh, konané dne 30. července
2015
Projednala a schválila:

- závěry z mimořádného KD stavby III/
2352 a III/2353 Husova, Zámostí konaného 30. 7. 2015.
- SOD se společností WIFIPROFI s.r.o.,
IČ:02889251 na rekonstrukci telekomunikační sítě (počítače a telefony) na
MěÚ Zbiroh.
- připojení a implementaci cloudového
produktu Google AppsforWork na MěÚ
Zbiroh.
- nákup pěti kusů počítačů od spol. Giga
Computer Plzeň za jednotkovou cenu
cca 6.500,- Kč bez DPH. Tyto stroje
umožní alespoň částečnou obnovu počítačů na MěÚ.
- žádost JH projekt s.r.o. na uložení el.
kabelové přípojky do země v souvislosti
se stavbou RD na pozemku p.č. 246/21
v k.ú. Zbiroh.

BDO Advisory:
Miroslav Kvapil
Tel.: 734 647 700
Email: miroslav.kvapil@bdo.cz

- zkušební provoz internetové aplikace
PROebizod společnosti NAR marketing
s.r.o.

Projednala:
- záměr na přemístění ZUŠ Václava
Vačkáře ve Zbirohu do budovy č.p. 123
na Masarykově náměstí.

Usnesení ze schůze Rady města
Zbiroh, konané dne 17. srpna
2015
Projednala a schválila:

- přidělení bytu v ZŠ učiteli ZUŠ.
- vybranou firmu pro zhotovení strategického plánu pro město Zbiroh.
- žádost osadního výboru Přísednice
o příspěvek ve výši 3.000,- Kč na akci
“Přísednická dvacítka” - cyklistický
závod.
- upustit v případě nezletilých dlužníků
od exekučního vymáhání dluhu v případě, že se jedná o neuhrazení poplatků
za odpady a výše jednotlivé pohledávky
nepřekročí 20.000,- Kč.
- nabídku dodavatele spol. Klíma na dodávku internetového připojení pro MěÚ
Zbiroh.
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Projednala a projevila zájem:
- vydávat občanské průkazy a cestovní
doklady v našem pověřeném území.
Projednala a vzala na vědomí:
- stížnost ve věci odvětrání sklepních
prostor bytového domu č.p. 426 a stížnost postupuje tajemníkovi do evidence
stížností.
Projednala a doporučila:
- ZM ke schválení záměru převodu
budovy bývalého štábu p.č. 1218 pro
Ministerstvo vnitra, kterou město Zbiroh
v roce 2009 získalo od Ministerstva
vnitra bezúplatně.
Projednala:
- požadavky bytové a sociální komise.
Projednala a postoupila:
- žádost o odstranění stromu v Tyršově
ul. komisi pro ekologii a veřejný prostor
k posouzení.

Usnesení ze schůze Rady města
Zbiroh, konané dne 9. září 2015
Projednala a schválila:

- předložené formuláře dle návrhu bytové
komise
- nabídku na geodetické zaměření náměstí
ve Zbiroze, které bude sloužit jako

podklad pro zpracování architektonické
studie rekonstrukce náměstí.
- propojení ČOV Zbirovia na městskou
ČOV na Františkově. Toto řešení je
méně nákladné než převod ČOV Zbirovia do majetku města.
- výpověď nájemní smlouvy na suterénní
prostory budovy Sokolovny č. p. 245.
- zábor veřejného prostranství před domem č. p. 103 v k.ú. Zbiroh v dolní části
Masarykova nám. do 31. 10. 2015.
- nákup pomůcek - map pro potřeby
ZŠ Zbiroh. Prostředky budou uvolněny
z rozpočtové rezervy.
- výsledky výběrového řízení - veřejná

zakázka malého rozsahu č.01/2015 kancelářský nábytek pro MěÚ Zbiroh.
- udělení kapacitní výjimky pro Mateřskou školu Zbiroh pro školní rok 2015
až 2016.
- nákup 1 ks kontejneru s výklopnými
bočnicemi, 1 ks vibrační desky a 1 ks
šípová nastavitelná radlice pro M31C.
- rozšíření rozsahu vánoční výzdoby
s cenovým limitem na nákup materiálu
do 20.000,- Kč bez DPH. Z předloženého seznamu RM doporučila pro rozšíření
výzdoby objekt IC a kovovou konstrukci
před IC.
- pořízení kotce pro nalezené a zaběhlé
psy v cenovém limitu do 10 tis. Kč bez

J. Dlouhá, matrikářka

Vítání občánků
V sobotu dne 17. října 2015 od 14,00 hod. se bude konat v obřadní síni Městského úřadu Zbiroh „Vítání nových občánků
města“. Týká se dětí narozených od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015.
Pokud budou mít rodiče zájem se akce zúčastnit, mohou se
v předstihu přihlásit u J. Dlouhé, tel. 371 784 540 nebo u L.
Zdvořanové, tel. 371 794 032. Přihlášení obdrží pozvánku. red.

Na web stránky města Zbiroh byla v hlavním menu na titulní stránce přidána nová
rubrika pod názvem Městské byty. Zde
nalezne každý nájemník v elektronické
podobě „Formulář pro připomínky
obyvatelů městských bytů ve Zbiroze“,
sloužící pro evidenci připomínek týkajících se bytového fondu v majetku města
Zbiroh. Údaje vyplněné v tomto formu-

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ
Poznámka redakce: V Měsíčníku Zbirožsko
uvádíme pouze zkrácené verze usnesení z rad
města. Zápisy a 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.
red.

2. prosince 2014
se Zbiroh připojil
k desítkám měst,
které se rozhodly používat k otevřené komunikaci s občany Lepší
místo,
webovou
a mobilní aplikaci sloužící ke zlepšování veřejného
prostoru.
Občané Zbirohu použili Lepší místo k nahlášení 13 míst.
Z nich tři se podařilo úspěšně vyřešit, dva podněty se nacházejí v realizaci a zbylý počet patří novým tipům. Na podněty
volající po nápravě odpovídá starosta města pan Milan Rusek.
A jaké podněty se konkrétně podařily vylepšit? Jedná se o
opravu rozbitého chodníku a rozbité komunikace na Masarykově náměstí, či například o opravu nefunkčního rozhlasu.
Zbylý počet vyřešených tipů i těch, které jsou nyní v realizaci,
naleznete na www.lepsimisto.cz.
http://www.lepsimisto.cz/tip/rozbity-chodnik-8
http://www.lepsimisto.cz/tip/rozbite-komunikace
http://www.lepsimisto.cz/tip/nefunkcni-rozhlas

70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
84 let
91 let
82 let
85 let
86 let
82 let

Informace pro nájemníky
městských bytů

Projednala a nedoporučila:
- stanovisko stavebně technické komise
k prodeji části pozemku p.č.1864/23
v k. ú. Zbiroh. Komise nedoporučila
odprodat část pozemku žadateli.

Zbiroh je již přes rok Lepším místem

Životní jubilea - září 2015
Krajíčková Zdeňka
Černá Marie
Němec Petr
Sklenářová Alena
Fialová Jarmila
Králová Jiřina
Valentová Zdeňka
Eklová Irena
Vrátilová Vlasta
Vilt Václav
Fišerová Libuše
Svobodová Zdeňka
Ježková Běla

DPH. Kotec bude umístěn do zahrady
za stodolu č. parc. 174/1 v k.ú. Zbiroh.

A. Kučerová - Prostor Plus o.p.s., projekt Lepší místo

láři budou postoupeny správci bytového
fondu, městu Zbiroh a bytové komisi.
Pro nájemníky, kteří nemají přístup k Internetu, bude tento formulář v papírové
formě k dispozici na městském úřadě na
podatelně u pí. Lobazové a na Odboru
sociálních věcí u pí. Zdvořanové.
Dále bude všem nájemníkům městských
bytů doručen v papírové formě anketní
lístek „Anketa průzkumu spokojenosti“,
kde budou mít všichni nájemníci možnost

Téma odpady – proč se tím zabývat?

formou jednoduchých odpovědí vyjádřit
svůj názor s bydlením v městských bytech.
Vzhledem ke skutečnosti, že potřebujeme
získat co možná nejobjektivnější a nejširší
přehled o skutečné spokojenosti s bydlením v nájemních bytech, prosíme proto
o maximální účast v této anketě, zodpovědný přístup k vyplnění anketního lístku
a dodržení časového termínu pro odevzdání tohoto anketního lístku. Děkujeme.
Petr Herynek, člen bytové komise

zamýšlet a řešit, co s ním. Česká republika má zpracovanou
koncepci odpadového hospodářství, z níž pak vychází koncepce
OH jednotlivých krajů a obcí, dále jsou to zákon o odpadech
a různé vyhlášky.

Nikdo z nás by jistě nechtěl žít v záplavě odpadků. Odpad vzniká
a vznikat bude. Pokrok a rostoucí životní úroveň přináší jeho
rychlý nárůst, skládky se plní. Je tedy třeba se nad odpadem
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Odpad něco stojí.
Je třeba si uvědomit, že cokoliv zakoupíme, stává se potencionálním odpadem. Ať už jsou to různé obaly nebo zboží
samotné, jednoho dne doslouží nebo zatoužíme po novince.
A v tu chvíli řešíme, kam s odpadem, kam např. s vysloužilým
spotřebičem. Existuje systém nakládání s odpady, který je dán
legislativou ČR. Je to také naše osobní odpovědnost, ohleduplnost k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Ty, jak víme,
nejsou nevyčerpatelné.
Sběr, svoz, třídění a likvidace odpadu, to vše něco stojí. Tyto
služby zajišťují pro občany města a obce. Protože k odpadovému
hospodářství se vztahují zásadní položky jejich rozpočtů, má

smysl se jimi zabývat. Jeden z prvních úkolů, který si komise
pro ekologii a veřejný prostor vytyčila, bylo zmapovat stav
a vývoj odpadového hospodářství ve Zbirohu.
Kde ušetřit?
Zbiroh je zapojen do systému sběru odpadů z obalů společnosti
EKO-KOM s.r.o., která za vytříděné složky z komunálních
odpadů vyplácí městům a obcím odměnu. Výše odměny je
závislá zejména na vytříděném množství. Princip je: „Čím
více vytřídíme, tím více dostaneme“, čímž snížíme náklady na
provoz systému sběru tříděného odpadu. Vývoj výše odměny
získané od společnosti EKO-KOM a objem vytříděného odpadu
ve Zbirohu v letech 2012 – 2014 ukazují grafy níže.

Odměna od EKO-KOM se zvýšila od roku 2012 o 27 327,- Kč
a objem vytříděného odpadu narostl o necelých 5 tun. Dále jsme
porovnali stav ve Zbirohu se stavem v ČR a v Plzeňském kraji:
Průměrná odměna od EKO-KOM v 2013:
ČR         		
90,- Kč a více/obyvatele
Zbiroh 		
53,- Kč/obyvatele
Průměrný objem vytříděného odpadu:
Zbiroh                   29 kg/obyvatele
Plzeňský kraj        38 kg/obyv.
ČR           kolem 100 kg/obyv.
V třídění byly patrné rezervy. Proto byl v březnu dán podnět a
podklady Radě města Zbiroha pro zahájení zkušebního pytlového svozu plastů.

Byly vybrány lokality, stanoveny 3 termíny duben – červen,
rozneseny příslušným obyvatelům informační letáky a pytle.
V červnu jsme provedli analýzu a vyhodnocení. Výsledky
ukázaly dosažení zatím historického maxima ve vytříděném
objemu plastů za 2. čtvrtletí 2015, přičemž pytlový sběr přispěl
množstvím více než půl tuny. Dne 2. 7. 2015 byla s výsledky
analýzy seznámena Rada města Zbiroh na řádném zasedání
a bylo rozhodnuto o pokračování testovacího pytlového sběru
plastů s rozšířením na další lokality.
V některém z dalších čísel Měsíčníku Zbirožsko přineseme
informace nejen o výsledcích či pokračování pytlového sběru
plastů, ale též se vrátíme k problematice odpadového hospodářství ve Zbirohu. Tímto také děkujeme všem „třídičům“
za spolupráci!
Jitka Seidlová, členka komise pro ekologii a veřejný prostor

O Š(t)rece a o principu

náletových dřevin. Během jara byl dodán zast. Douskem Radě
ještě kontakt na další firmu z bližšího okolí Zbiroha, která má
ve svém resortu též úpravy povrchů cest na zakázku, včetně
nezávazné kalkulace.
Nálety na cestě a kolem cesty vyřezávali pracovníci MěÚ, členové
spolku Pro Lepší Zbiroh a jejich rodinní příslušníci.

V dubnu letošního roku přineslo Zbirožsko rozsáhlý rozhovor na
téma obnovy cest v okolí Zbirohu (více na http://bit.ly/1Mb9fVv).
Uplynulo několik měsíců a z obnovy cest, která započala jednáními na sklonku roku 2014, máme spoustu vyplýtvané energie
a času, ale rozhodně ne hotovou byť jedinou cestu.
Pro ilustraci, jak těžkopádně probíhá obnova jedné části cesty,
která je v majetku města, přikládáme zkrácený výtah ze záznamů
rady a zastupitelstva města. Jedná se o mnohokrát zmiňovanou
štreku či šreku, cestu mezi Zbirohem a bývalým zbirožským
nádražím.

Březen 2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25. 3.: Zast. Dousek zmiňuje
další postup prací na štrece, požaduje vykácení dalších větších
stromů. Odpovídali starosta a tajemník, byl zmíněn další možný
postup a bylo dohodnuto, že dojde k označení a pokácení dalších
cca 5 stromů, jež zasahují do profilu cesty. Paní Seidlová (host)
měla dotaz ke štrece: rozsah úprav, celková délka, odpověděl zast.
Dousek a starosta, debata byla o účelu úprav a dalším využití
opravených úseků, odpověď byla doplněna i o cenové návrhy na
různé úpravy cest. Pan Kučák (host) měl poznámku k majitelům

Únor 2015
ZASEDÁNÍ RADY 2. 2.: Zastupitel p. Dousek seznámil Radu
města s komplexním materiálem týkajícím se obnovy cest.
Proběhla schůzka s firmou, která dělá povrchy cest na zakázku
vč. nabídky nezávazné kalkulace poté, co bude š(t)reka zbavena
4

pozemků v trase štreky, a zmínil problém s návazností na katastr
Kařeza, zast. Seidlová se zmínila o jednání s Klubem českých
turistů o možné dohodě ve věci značené turistické cesty.

V reakcích na zasedání zastupitelstva se ozývá „hlavně už neřešte ty cesty“. Š(t)reka je jen příklad toho, jak se plýtvá časem
a energií, jak se zbytečně protahují zastupitelstva. K jednotlivým
kauzám se musíme znovu a znovu vracet. Neexistuje dlouhodobý
plán, na čem bude zastupitelstvo konkrétně pracovat, není vůle
dávat všem úkolům termíny, není dokonce ani vůle jasně definované úkoly personifikovat – tedy jasně říci, kdo za splnění
zodpovídá. Rozdávají se budovy, aniž by bylo řečeno, jaké potřeby
město do budoucna bude mít, zastupitelstvem schválené stavební
akce se z neznámých důvodů nerealizují, pokulhává komunikace
z radnice ven, není vůle se setkávat na pracovních schůzích,
kde lze složité kauzy předjednat.

Na vyřezávkách dále pracují lidé koordinovaní MěÚ, členové
a přátelé spolku i hasiči ze zámku.

Duben 2015
ZASEDÁNÍ RADY 13. 4.: Rada města projednala záměr na výkup
pozemků v ose bývalého železničního zemního tělesa tzv. štreka.
Výkup pozemků by se týkal kat. území Zbiroh až po hranici s k.ú.
Kařez. RM doporučuje zahájit jednání s vlastníky příslušných
pozemků a dále doporučuje ZM souhlasit s vyhlášením výzvy
na výkup, případně dlouhodobý pronájem příslušných pozemků.
Účelem této výzvy je zjistit odezvu majitelů. Smyslem případného
výkupu je možnost investovat a žádat dotace na obnovení cesty
v celé délce trasy tzv. štreky. Součástí příprav výzvy bude geodetické zaměření dotčených pozemků a návrh na jejich rozdělení.

Neustále usilujeme o vytvoření dlouhodobé strategie, která by
byla vodítkem pro smysluplné nakládání s majetkem a podnikání jednotlivých dílčích kroků. Zatím však naprosto chaoticky
a bez komunikace se zastupitelstvem vznikají nové nekoncepční
a megalomanské plány, na které ale nejsou v rozpočtu peníze. Nedokážeme se starat o to, co už máme (cesty, budovy, bytovky…),
a chceme se pouštět do nových projektů. To není přístup hospodáře, který moudře spravuje to, co mu bylo svěřeno, to je postup
velmi dobrodružný, který si město navíc naprosto nemůže dovolit.
Pevně doufáme, že po ročním zmítání se od všeho k ničemu se
podaří s ostatními zastupiteli priority města vyjasnit, dlouhodobý
plán nastavit a rozdělané dokončit.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 22. 4.: Zast. Dousek měl dotaz
k usnesení RM, jež se zabývalo pozemky v ose štreky, chybí mu
v návrhu zmínka o možnosti směny pozemků. Rozsáhle odpověděl
starosta a tajemník, jde o širokou problematiku, byla diskutována
potřeba objednávky měřičských prací a nutnost precizace vyhlášky a textu výzvy k výkupu, směně či dlouhodobému pronájmu
pozemků v ose budoucí komunikace.

Zastupitelé za Lepší Zbiroh – Kateřina Netíková, Tereza Šístková,
Jitka Seidlová, Petr Hobl, Miroslav Dousek, Martin Horák

Zast. Dousek seznámil ZM s nabídkou spol. LesoPol na odstranění
kořenů v oblasti štreky a dále zmínil špatný stav v oblasti náletových porostů na pozemcích, které vesměs spravuje Zbirožská a.s.
Přislíbil, že dodá CD nosič s foto a s dalším materiálem k této
problematice. Další dotaz měl pan Kučák na zast. Douska ve věci
štreky, měl poznámky k výkupu pozemků a k dalším problémům
v souvislosti s budoucím provozem na této připravované cestě.

Červen 2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. 6.:
Zast. Dousek dotaz ke šrece – bylo zmíněno, že chemické ošetření
není provedeno dokonale, odpověděl starosta, že bude provedeno
další chemické ošetření. Dále byla vedena diskuse o smysluplnosti
dosavadních úprav, zast. Dousek trvá na dokončení rozdělané
práce, shrnul vývoj a vybrané úseky, podklady k tomu byly předány
a jsou k dispozici u tajemníka obce. Bylo řečeno, že k problematice
se zast. Dousek vrátí na podzim v době vegetačního klidu.
Srpen 2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 26. 8.:
Starosta seznámil ostatní zastupitele a hosty s otázkami zastupitelů Terezy Šístkové, Jitky Seidlové, Kateřiny Netíkové, Petra
Hobla, Martina Horáka a Miroslava Douska - mapování černých
skládek, obnova pískovišť v sídlištích, další kroky na obnově cesty
“šreka”… Odpověd Milana Ruska na téma šreky: „V průběhu
září provedeme další postřik, následně v období vegetačního
klidu necháme zemní frézou odstranit pařezy, další kroky budou
realizovány po konzultaci s firmou LESOSPOL.“
Takže si to shrneme. Naším záměrem bylo tuto část cesty v majetku města zprovoznit před sezónou, aby opět sloužila svému
účelu. Místo zpevnění cesty po vykácení náletů rozhodla Rada
o opakovaném použití chemického postřiku na likvidaci rostlin.
Po třičtvrtěročním úsilí mnoha lidí a použití finančních prostředků
je úsek stále neprůchozí. Kdo byl na Puchýři, ten to zažil. Vlastně
nezažil. Š(t)reka se nedala projít, opět se šlo loukou, která má
několik soukromých vlastníků.
5

KULTURA
Turisté vyrazili
na Zbirožský puchýř
Čtvrtý ročník turistického pochodu Zbirožský puchýř zaznamenal
oproti předchozím letům rekordní
účast. Druhou zářijovou sobotu dorazilo na start do zbirožského muzea téměř 300 účastníků. Letošní
téma bylo zvoleno v souvislosti s výročím konce 2. světové války a proto
pochod vedl „Krajem II. odboje“

Jako už snad tradičně natěšené
turisty vítalo ve
Zbiroze mlhavé
ráno, které se ale
záhy proměnilo
v krásný slunečný
den babího léta.
Kratší trasu
(8 km) si vybralo 176 účastníků, na delší
(16 km) se vydalo
121 turistů. Také
letos nám dorazilo více „přespolních“ v počtu
192 osoby, a to
jak z blízkého
okolí, tak i ze
vzdálenějších
míst. Ze zbirožských občanů
se na obě trasy vydalo 105
účastníků.

Puchýře se také pravidelně
účastní zbirožští skauti i
další dětské organizace
z okolí.
Po příchodu do cíle všichni
turisté obdrželi Pamětní
list, který opět nakreslila
autorka Puchýře Jaroslava
Horázná, a drobný suvenýr. Na Zbirožském dvoře
bylo připraveno občerst-

vení a všichni si zde mohli
odpočinout a podělit se
o své dojmy.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se
podíleli na organizaci celé
akce. Příští rok se vydáme
„Krajem vyhlídkových
míst“. Těšíme se na vás.
Puchýřům zdar!
Eva Svobodová

Říjen v Městské knihovně ve Zbiroze

Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně zve na výstavu

V říjnu bude, jako ve všech knihovnách, probíhat Týden knihoven
a to od 5. - 11. října. V tomto týdnu budou mít noví čtenáři registraci na rok zdarma, budeme odpouštět pokuty za pozdní vrácení
knih, pro děti máme připraveny soutěže, křížovky a kvízy o ceny.
Další týden tj. od 12. - 16. října bude knihovna bohužel uzavřena
z důvodu revize knihovního fondu. Omlouváme se a děkujeme
za pochopení.
Na 21. říjen chystáme i cestopisnou přednášku Tibet pana
ing. Čestmíra Lukeše.
red.

Sládek nejen dětem v ilustracích Jaroslavy
Horázné.
Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 13. října 2015
v 17. 00 hodin ve výstavní síni Městského muzea ve Zbiroze.
Zbirožská autorka vybrala pro již v pořadí svou druhou výstavu
ilustrací ke ztvárnění básně J. V. Sládka, které jsou běžným
čtenářům málo známé. Na Vaši návštěvu se velmi těšíme.
D. Viletová, vedoucí městského muzea

Zbirožský dvůr - přehled hudebních
produkcí v říjnu

TIBET

Ing. Čestmír LUKEŠ
Čech žijící ve Švýcarsku.

Chladný podzim přesouvá koncerty pod střechu, pódium ve stodole opět ožije rytmy pro poslech i tanec. A také naše venkovní
bistro opět vyhříváme. Přijďte si k nám odpočinout, starosti všedního dne zaplaší dobrá muzika. Sledujte náš facebook Zbirožský
dvůr, kde jsou aktuální informace o chystaných akcích, především
přenosy sportovních utkání! Rezervace na hudební akce se vřele
doporučuje.
Koncerty v říjnu:
2. 10. pátek od 19.00: metal - rock kapela V.P.O.ho
3. 10. sobota od 19.00: Tančíme v teniskách, 			
			
retropárty DJ FranKo
17. 10. sobota od 19.00: Retropárty DJ Martin Krulich 		
			
(Živá Huba)
24. 10. sobota od 19.00: Tančíme v teniskách, 			
			
retropárty DJ FranKo
31. 10. sobota od 19.00: folk & country Brzdaři
Další informace o akcích: www.zbiroh-dvur.cz a facebook
Zbirožský dvůr

Městskáuuknihovnau
Dr.uJosefauPalivceuZbiroh

21.uříjnau2015uodu17.00uhodin
vstupu20,--uKč

Drakiáda
Mateřské centrum Zbirožský kvítek Vás srdečně zve
na 6. ročník setkání létajících draků v sobotu 24. 10. 2015 od
15 hod. ve Zbirohu na louce u garáží. Odměna pro každého účastníka. Připraveno bude občerstvení a hry pro zábavu
i zahřátí. Těšíme se na Vás!
red.
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Vernisáž výstavy Fotografie Ludviky
Záhořové

Myslivecké sdružení Chrasta Líšná a Colloredo
– Mannsfeld spol. s r.o.
pořádají
v sobotu 24. října 2015 v 16 hodin
v kostele sv. Václava na návsi v Líšné

V pátek 11. září 2015 se v Městském muzeu ve Zbiroze uskutečnila vernisáž fotografií MUDr. Ludviky Záhořové. Autorka
zde představila snímky z Křivoklátska a Zbirožska a také ze
zajímavých míst v zahraničí. Návštěvníci tak mohli obdivovat
malebná lesní zákoutí našeho kraje, přírodu na Madeiře, náladové podvečerní snímky, ale i fotografie z velkých metropolí.
O příjemnou atmosféru podvečera se postaralo oblíbené hudební
duo Miroslav Tauš a Milan Brouček.
Výstava potrvá do 11. října 2015. Otevřeno do konce září od úterý
do neděle 9.00 – 16.30 hodin, v říjnu pondělí – pátek 9.00 – 16.00,
sobota 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 a neděle 10.00 – 12.00
a 13.00 – 15.00 hodin.
red.

Troubenou Svatohubertskou bohoslužbu
za myslivce, lesníky a živou přírodu
Ve čtvrtek 29. října 2015 v 17,00 hodin ve výstavní síni muzea
pořádá Městské muzeum a muzeum J. V. Sládka k 170. výročí
od narození básníka J. V. Sládka literární pořad

Na prahu ráje.
Srdečně zveme na velmi poutavě komponovaný literární pořad
o vítězstvích i prohrách velikého českého básníka, překladatele a slavného zbirožského rodáka J. V. Sládka. Účinkuje
Mgr. Jiří Hlobil.
D. Viletová, vedoucí městského muzea

Plzeňská filharmonie
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foto: E. Svobodová
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Připravujeme na listopad:
6. 11.
8. 11.
14. 11.
15. 11.
25. 11.
28. 11.
29. 11.

VODNÍFHUDBAFAFBAROKNÍFMOSTY

Divadelní představení Dívčí válka 		
– Zdická divadelní s.r.o. – kino
Promítání pro děti – Ovečka Shaun ve filmu
– multifunkční sál
Svatomartinské posvícení – zámek Zbiroh
Lampionový průvod
Cestopisná přednáška manželů Špillarových
– Maroko – knihovna
Rozsvícení stromečku – Zbirožský dvůr
Adventní trh a rozsvícení vánočního 		
stromu - proluka

Program:
Účinkují4
G.FF.FHändelF3333333Juda3Makabejský43HWV6z43ouvertura
P
LZEŇF
J.FS.FBach333333333333Koncert3čS3/3E3dur3pro3housle3a33smyčcový3orchestr43
333333333333333333333333333333BWV3Ú8f/3
G.FF.FHändel33333333Vodní3hudba43Suita3čS3Ú3F3dur43HWV3zf83333
Účinkují:
HanaFHložková3F3housle
TomášFBraunerFF3dirigent

www.turisturaj.cz
F,
3Koncert3je3uskutečněn3za3finanční3podpory3Plzeňského3krajeS

INFORMACE
Burza dětského podzimního a zimního šatstva,
obuvi a sportovních potřeb
velká zasedací místnost MěÚ
12. – 15. 10. 2015

Kalendáře na rok 2016
Jako každý rok bude opět   vydán velký nástěnný kalendář
Mikroregionu Zbirožsko na rok 2016. Po více jak deseti letech
vyjde v nové podobě. Kalendář si budete moci od poloviny října
zakoupit v Informačním centru ve Zbiroze.
Zároveň se bude prodávat další nástěnný kalendář „Rokycansko
2016 - putování s písničkou“. Zbiroh je zde zastoupen v měsíci
červenci dvěma starými pohlednice a polkou „Ty zbirovský
zámečku“ - taneční písní z Němčovic z počátku 19. století.

Pondělí 12. 10. 14,00 – 18,00		
příjem
Úterý 13. 10. 09,00 – 17,00		
příjem a prodej
Středa 14. 10. 09,00 – 17,00		
prodej
Čtvrtek 15. 10. 14,00 – 17,00		
likvidace
Do prodeje přijímáme věci čisté a nepoškozené!
ZO ČSŽ Zbiroh

red.
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Modernizace školy

Sbírka víček pro Honzíčka

Prázdniny je období, kdy si volno užívají děti.

I v letošním školním roce se naše škola připojila k charitativní sbírce plastových víček. Sbírka je tentokrát organizována pro sedmiletého Honzíka Šmejkala z Hrádku
u Rokycan. Honzík se narodil předčasně a v roce a půl mu
byla diagnostikována mozková obrna. Mimo neustálého
cvičení ochablého svalstva má problémy s častými infekcemi. V žaludku má voperovaný PEG pro příjem umělé
výživy, aby tolik neztrácel na váze. Pro svoji léčbu potřebuje
pomoc. Pokud se rozhodnete Honzíčkovi pomoci, tak se
prosím zapojte do sbírky plastových víček. Odevzdávat je
můžete v budově ZŠ Zbiroh. Děkujeme za Vaši pomoc. Žáci
a zaměstnanci Základní školy J. V. Sládka Zbiroh.

V tomto čase se v prostorách školy především opravuje a provádí
se generální úklid. Ani v naší škole tomu nebylo jinak. Obě tělocvičny se dočkaly opravy podlah - broušení, lakování, lajnování.
Byla zakoupena osvětlovací tělesa do všech učeben. Od 1. 9. 2015
celý I. stupeň (10 tříd) je po rekonstrukci a tyto učebny tak splňují
hygienická pravidla. Stěny těchto tříd dostaly nový barevný kabát.
Osvětlení II. stupně bude realizováno během vedlejších prázdnin
a za provozu. Žáci 1. - 5. ročníku mohou využívat při vyučování
ve dvou učebnách nejmodernější interaktivní tabule s připojením
k internetu a dvě nové pylonové tabule. Relaxační část hodiny
a přestávky žáci pěti tříd mohou trávit na nových kobercích.

M. Soukupová, učitelka ZŠ

Foto: M. Soukupová

Do pavilonu vedení už nezatéká, dostal novou střechu.
V obou odděleních školní družiny proběhly rekonstrukce podlah,
byly pořízeny nové koberce, nový stavitelný nábytek se skříňkami
a místnosti vymalovány.

První školní den
1. září 2015 jsme přivítali v ZŠ J. V. Sládka ve Zbiroze 34 nových žáků. Zahájení nového školního roku se zúčastnili pan
starosta Ing. Milan Rusek, ředitelka Mgr. Květuše Horáková
a zástupkyně ředitelky Ing. Evženie Brzková. Prvňáčci dostali nejenom nové učebnice a pomůcky, ale i balíček sladkostí
od sponzora Ing. Josefa Štíchy.
Všichni naší drobotině přejeme, aby 1. třída byla místem
plným pohody a nových zážitků ze získávání zajímavých
poznatků.

Ve školní jídelně dosloužily obě pečící pánve, byly zakoupeny
a instalovány nové v hodnotě 217 tisíc korun.
Toto je výčet pouze větších zásahů do školního zařízení, jinak
četné opravy probíhají v průběhu školního roku. Uvedené zásahy
bylo možné uskutečnit díky pochopení a vstřícnosti zřizovatele
a pomoci školské rady.
Poděkování patří všem provozním zaměstnancům, kteří v letošním teplém létu zvládli připravit prostory na nový školní rok.

Jaroslava Hroudová a Jindřiška Keszegová, třídní učitelky

Mgr. Květuše Horáková, ředitelka školy
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Pěšibus
Hned v úvodu školního roku jsme se zapojili do mezinárodní kampaně ZOOM - Děti v pohybu. Žáci zapojených škol sbírají
během kampaně tzv. zelené stopy. Tyto zelené stopy jsou sečteny
nejprve v rámci školy, poté za všechny zapojené školy v ČR
a nakonec i na celoevropské úrovni. V prosinci 2015 pak budou
všechny zelené stopy symbolicky předány účastníkům Světového
klimatického summitu, který se bude konat v Paříži od 30. 11.
do 11. 12. 2015. Cílem kampaně je především pomoci dětem vykonávat každodenní cesty ekologickým a bezpečným způsobem
ať už samostatně nebo v doprovodu kamarádů, rodičů a hravou
formou děti seznámit s problematikou ekologie dopravy. My jsme
si zapojení ozvláštnili „Pěšibusem“ a do školy nás společně šlo
v pondělí 96 - děti, učitelky, rodiče i pan starosta. Rekordní den
byl pro nás čtvrtek se 101 účastníky! Všem moc děkujeme.
A. Tláskalová, učitelka ZŠ Zbiroh

První zářijový víkend
patřil hasičům
Přestože za sebou máme tropické období,
kdy profesionální i dobrovolné hasiče zaměstnávaly výjezdy spojené s extrémním
suchem, nezapomněli hasiči na Zbirožsku
ani na soutěžení a soutěživost, které
k „hasičině“ neodmyslitelně patří.
První příležitost měli zbirožští hasiči
v sobotu 5. září, kdy se v areálu Expozice
požární ochrany Hasičského záchranného

sboru ČR konal pátý ročník Zbirožského
Tatrování. Zbirožští měli na akci dvě
želízka v ohni. S Tatrou 148 CAS 32
se pokusili, letos bohužel neúspěšně,
získat titul největší plechové krásky
a bez povšimnutí nenechali ani neoficiální
Mistrovství ČR ve výměně předního kola
na vozidle Tatra 815, které bylo součástí
doprovodného programu. Bratrská dvojice Ludvíka a Václava Svobodových
vybojovala při výměně dvousetkilového
kola vynikající druhé místo.

Modelářský kroužek nově ve zbirožské ZŠ

Filosof, umělec a sportovec indického původu SriChinmoy,
založil v roce 1987 – světový běh harmonie – WorldHarmony
Run – nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, jehož cílem je
rozvíjet mezinárodní přátelství a překonávat kulturní, národnostní a náboženské hranice mezi lidmi. Tento štafetový běh
je nesoutěžní, spojuje každý rok 80 zemí světa, běžci nesou
jako symbol harmonie hořící pochodeň a předávají si ji s lidmi,
se kterými se na trase setkávají.
Od roku 2014 se běh jmenuje „Peace Run“.
Při plánování tras na příští roky je snaha, aby tento běh navštívil
obce a města, která mají vyvěšenu tabulku „SriChinmoy Street“
a tím se přihlásila k myšlence běhu – myšlence spojování lidí
celého světa.
V roce 2015 začala česká část běhu na německo-české hranici
u Aše. Odtud mezinárodní tým a čeští běžci nesli ve dnech
20. května - 1. června Mírovou pochodeň Českou republikou,
dále běželi do Polska a přes Slovensko až na hranici s Ukrajinou.
Zdenka Křenová, pracovnice Informačního centra

M. Horák

Rok 1888 a 1889
ve zbirožské kronice
1888 – Zima byla dosti mírná, jaro velmi

Veronika Hodačová, jednatelka sboru

Odpověď na otázku „Co je cedule
s nápisem SriChinmoy Street“
na Masarykově náměstí ve Zbiroze

Oznamuje se Zbirožákům našim, že činnost modelářského
kroužku zahájena jest.
Zahájili jsme 16. 9. 2015 prvním vlaštovkovým dnem. Kroužek
pod vedením leteckého modeláře Martina Horáka probíhá každou druhou středu v učebně ZŠ s kapacitou patnácti mladých
modelářů.

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 28

Bez hasičského zápolení nezůstala ani neděle, kdy se do obce Týček sjela soutěžní
družstva mužů a žen z SDH Zbiroh, SDH
Týček, SDH Líšná a SDH Třebnuška,
aby na okrskovém kole soutěže v požárním sportu poměřila své síly v požárním
útoku. Bezchybný útok v nejlepším čase
předvedli hasiči z Týčka a hasičky z Líšné. Muži a ženy z SDH Zbiroh obsadili
druhou a třetí příčku.

studené a málo dešťů, tak že celý květen
ani nekáplo a na polích vše takřka uschlo,
léto bylo též studené, ale před žněmi byly
stále deště, že obilí se zmokřilo a při
sklizni mnoho obilí se zkazilo a v stodolách zplesnivělo tak že se nemohlo mlít
ani předat.
V témže roce zemřel zdejší farář páter
9

Lamina Karel dosti v mladém věku, který zde působil od roku 1875, přitom se
připomíná, že nebylo pamětníků, že by
kdy nějaký kněz na zdejší faře zemřel,
a neb na zdejším hřbitově pohřben byl.
Prozatímní správce fary byl ustanovený
páter Emanuel Veselý, toho času kaplan
na Zámku. Hned v témže roku byl vypsán

konkurs na uprázdněnou zdejší faru a na
začátku roku 1889 byl tehdáš v zámku co
kaplan páter Ján Hrabal za zdejšího faráře
ustanoven a v témž roce 1889 na zdejší faře
slavnostně uvítán.
1889 – V témž roce byly časté bouřky
a lijáky a již v květnu takový liják, že
způsobil značné škody na polích a lukách,
takže celé ječnižské luka byly přívalem
celé zaplavený a taky nebylo pamětníků,
že by se to nebylo stalo, že by tyto louky
byly tak zaplavený.
Téhož roku vzrostl počet školních dítek
přes 369 a to sestávala škola pouze ze
třech místností schopných k vyučování a
čtvrtá třída byla jen malý pokojík docela
k vyučování neschopný. Tudíž musela
místní školní rada bez odkladů přikročit
k přístavbě nového křídla do dvora, k zařízení čtvrté a páté třídy.
V témže roku byly hostinské místnosti
v radním domu na dalších 6 roků na Karla
Goldbergra, sládka ve Švábíně pronajaté.
Své připomínky a názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský, kronikář

Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, po letní odmlce se opět hlásíme s naší
rubrikou. Dovolujeme si Vám prezentovat
aktuální informace z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí
15. květen 2015 – 15. září 2015.
Sezónu 2014 / 2015 jsme oficiálně zakončili 5. výroční valnou hromadou oddílu
ledního hokeje TJ Město Zbiroh počátkem
května. Za přítomnosti přibližně 40 hráčů,
činovníků a přátel oddílu jsme zhodnotili
průběh právě skončené sezóny. Čestnými
hosty byli Ing. Milan Rusek, starosta
Města Zbiroh a Michal Muravecký, místostarosta Města Zbiroh.
Na konci května ještě oddíl uspořádal
v tenisovém areálu firmy Tyc v Mýtě
tenisový turnaj, čímž byla sezóna 2014 /
2015 definitivně ukončena.
V letních měsících se hráči věnovali
individuální suché přípravě. Vzhledem
ke klimatickým podmínkám, jež v letošních letních měsících panovaly, jsme do
přípravy na ledě vstoupili až koncem srpna. Do uzávěrky tohoto vydání měsíčníku
oddíl absolvoval 7 tréninků s průměrnou
účastí 20 hráčů a 1 přípravné přátelské
utkání. Na domácím ledě v Rokycanech
jsme 11. září přivítali tým HC Kralovice
1944 (KSM C). Ve značně namixované
sestavě (hráči „A“ + „B“ mužstev a hráči

SPORT
Škola TAEKWON–DO
I.T.F. GBHS

Foto. R. Pražský
Pomník faráře Karla Laminy

na zkoušce) jsme ambicióznímu soupeři
ze severního Plzeňska podlehli těsně 3:4,
kdy za TJ skórovali Faltejsek, Nekola
a Dongres. Do konce září pak oddíl stále
2x týdně pravidelně trénoval a přípravu
na ledě dále doplňoval přípravnými přátelskými utkáními (další např. s HC Město
Touškov – KSM C či s HC FireDragons
– Hobby liga Plzeňska). Výsledky z těchto
utkání však bohužel nemůžeme zveřejnit,
protože zápasy se uskutečnily až po uzávěrce tohoto vydání měsíčníku.
Začátek sezóny 2015 / 2016 je naplánovaný na polovinu října 2015. Krajská soutěž
mužů v ledním hokeji Plzeňského kraje
bude i v nadcházející sezóně rozdělena
do 4 výkonnostních skupin – A, B, C a D.
Zbirožská mužstva budou zastoupena v B
skupině („A“ mužstvo) a D skupině („B“
mužstvo). Počty účastníků jednotlivých
skupin: A – 11, B – 9, C – 9 a D – 9. Z
toho plyne, že každé z našich mužstev
čeká minimálně 16 mistrovských utkání.
„A“ mužstvo bude zahajovat na domácím
ledě v Rokycanech s týmem TJ Baník
Líně a „B“ mužstvo rovněž v Rokycanech, s týmem TJ Čechie Příkosice.
Závěrem tohoto vydání Hokejového zpravodaje bychom chtěli poděkovat sponzorům a partnerům, kteří do uzávěrky tohoto
vydání měsíčníku podpořili oddíl ledního
hokeje TJ Město Zbiroh pro sezónu 2015
/ 2016.Foto:
Jsou
jimi: Město Zbiroh, Kostal
archiv
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Škola Taekwon-do I.T.F Ge-BaekHosinSool otevírá novou skupinu ve Zbirohu a
srdečně zve všechny zájemce o toto moderní bojové umění na trénink. Taekwon-Do je
moderní bojové umění, které si dává za cíl
všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické,
psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý
taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch.
V České republice se Taekwon-Do cvičí
od roku 1987 a je organizováno Českým
svazem Taekwon-Do ITF, jehož členem je
i “naše” škola Ge-BaekHosinSool. Mimo
sportovní stránku je kladen nemalý důraz
na výuku umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především
na mládež školního věku, ale členskou
základnu tvoří i děti předškolního věku
i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně
pořádáme zkoušky na technické stupně,
výukové semináře, soustředění, závody
a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké
množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky budou probíhat pravidelně
každý týden v pondělí od 16:00 – 17:30
v tělocvičně ZŠ pod vedením kvalifikované trenérky Renaty Zadražilové (II.
dan, tel. +420 725 596 150). Více informací naleznete na www.tkd.cz.

ČR, Instav Josef Pacovský, Instav BAU
Josef Pacovský, Truhlářství Vlastimil
Štrunc, Colloredo-Mannsfeld spol. s. r. o.
a AUTO-OPRAVNA Jiří Čížek.
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.
Zdeněk Maier, jednatel

Cvičení FIT KLUB Zbiroh
Tělocvična ZŠ Zbiroh
Pondělí: 19,30 – 20,30
Čtvrtek: 19,30 – 20,30 Posilovací hodiny s fitness novinkou kamagon ball, na balanční
podložce Bosu a s dalšími fitness
pomůckami		
Neděle: 18,00 – 18,45

Kruhový trénink

Cena lekce: členové Fit klubu Kč 40,-, ostatní 50,-.
Sledujte informace na www.fitklub.iplace.cz a na facebooku
Fit klub Zbiroh.
Lekce Port de Bras se konají nepravidelně, informace na webu.
red.

foto: Z. Bradnová

Úspěch mladého zbirožského rybáře

Zdá se, že z desetiletého Jáchyma Šmata ze Zbiroha vyrůstá
nadšený a úspěšný rybář. Na rybářských soutěžích i mimo Zbiroh
již začíná stát na stupních vítězů.
red.

ČTENÁŘI NÁM NAPSALI

slupne. Na našem toku i hnízdí a vyvádí mladé.
Pod splavem náhonu pokračuje tok k mostu u mlýna, za mostem
se stáčí k levé straně údolí, od které se po několika desítkách
metrů vrací kolem rodiště našeho
bývalého místostarosty p. Novotného doprostřed luk k Čihákovic
mlýnu. Zde bylo v délce asi padesáti metrů necitlivě zasaženo
do toku bagrováním stavitelem
usedlosti po levé straně.
Dál se potok dostává přes tůně
v lukách, hojně navštěvované
krásnými pstruhy, na přejezd k
Zelenému ranči (hájovna u Tláskalů) a zde u tůně nad přejezdem
jsem jako rybářská stráž měl tento
zážitek:
Přicházím k tůni, u tůně sedí pán,
prut v ruce, splávek se pohupuje na vodě. Vedle u židličky kbelík
a v něm čtyři pstruzi o velikosti patnáct až dvacet centimetrů.
Pozdravím, prokáži se odznakem rybářské stráže a prosím předložit povolenku. Pán na to: „Na co, já to tu koupil“.
Ptal jsem se, jestli má taky pušku a střílí tady zvěř. Odpověděl,
to že se přece nesmí. „To samé platí i o potoce, jestliže jste zde
koupil pozemek, tak vám končí tři metry od potoka a dál to je
státní pozemek i potok, takže bych prosil občanský průkaz“.
Zjihnul a omlouval se, že si musí pro průkaz do chaty, což jsem
mu samozřejmě umožnil. Šel a jaká jsem uslyšel z chaty slova na
jeho adresu, asi od vlastní ženy, se zde nedá ani reprodukovat.
Když se vrátil s občankou, poděkoval jsem mu, pstruhy pustil
zpět do tůně a se slovy: „Manželka to s vámi vyřídila za mě“
jsem šel pokračovat v lovu.
S funkcí rybářské stráže jsem se nedávno rozloučil, jelikož
jsem při posledním přezkoušení nepoznal pstruha z kresby mně
předložené. Komisař mi ale řekl, že je to státní dokument. Tak
jsem odevzdal odznak a skončil. Přece - když nepoznám pstruha,
nebudu dál v této dobrovolné funkci pokračovat!
Přátelé, i toto je možné.

Rybáři a pstruzi na Zbirožském potoce
(pokračování)

Potok se vine pod Mlečicemi
v mnoha zatáčkách přes tůňky
a různé bariéry údolím kolem
bývalého koupaliště (dnes však
již je totálně zdevastované, kdo
o něm neví, asi ho ani nenajde,
přesto tu bývávalo kdysi živo)
a pod skalou se stéká s přítokem
zpod školy. Dále ubíhá v úzkém
údolí mezi stráněmi porostlými
hustým lesem. Zde panuje pro
naše krasavce věčný stín, proto
jsou tady vybarveni temnějšími
odstíny. Potok volně plyne k
soutoku pod Ostrovcem, zde se dostává opět do chatové osady
a kousek za mostem (několik stovek metrů) spojí svoje vody
se Zbirožským potokem. Jen několik desítek metrů od soutoku
začíná dlouhá tůň dalšího mlýnského náhonu - a to mlýna u Čiháků. Tato tůň je dlouhá asi sto metrů a místy dosahuje hloubky
až dva metry, s dosti velkou vrstvou bahna. Často se tu narazí na
kapra, štiku, úhoře i většího puntíkovaného šviháka, vypaseného
tlouště či bělici. Při společném lovu (vždy víc než jeden rybář dle
řádů) na položenou jsme tu po tuhém boji ulovili kapra či úhoře.
Je to radost, když po prosezeném večeru znepříjemňovaném
bodáním komárů (i nekuřák si rád někdy zapálí, aby se jich
zbavil) vám tito „hadi“ našich vod zatahají za vlasec a nastane
tanec, který nekončí většinou použitím podběráku, ale bojem
v lučním porostu s kluzkým a slizkým úhořem. Kolikrát se
zapotíme, než skončí v pytli, a ani v pytli není jistý, jak jsme
se kolikrát přesvědčili. Je totiž schopný najít v úschovně dírku
a velice svižně upláchnout.
Můžeme se zde setkat i s dalším obyvatelem našeho toku, a to se
skorcem říčním. Je to ptáček velikosti kosa, tmavošedohnědého
zbarvení, který rád posedává na kamenech v proudu a je typický
svým pohupováním při čekání na potravu. Za tou se nebojácně
vrhá do proudu a tu a tam má úspěch a nějakou tu ponravu

Štikoun
(pokračování příště)
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neděle 8. 11. 2015
od 16.00 hodin, vstupné 30,-MěÚ Zbiroh
neděle 18.10. 2015
od 16.00 hodin, vstupné 30,-MěÚ Zbiroh

Prodám byt 2+1
(68,95 m2)
v osobním vlastnictví

ve Zbiroze.
Bližší informace
na tel. 728 299 626
nebo 723 498 506.

INZERCE
AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
plastová okna a dveře včetně
doplňků, garážová vrata
Výhodná cena plastových oken
mobil: 737 481 671
tel.: 371 594 448
email: jps.od@seznam.cz

ZAHRADNICTVÍ ZBIROH
CELOROČNÍ PRODEJ OKRASNÝCH DŘEVIN A TRVALEK

NABÍDKA ŘÍJEN

sazenice jahod

drobné ovoce: maliny, rybízy, angrešt – keřové i stromkové
netradiční ovoce: goji, muchovník, kanadské borůvky, klikva
macešky pro podzimní výsadbu na záhon nebo do truhlíku
ovocné stromy od konce října: jabloně, hrušně, švestky,
slivoně, meruňky, broskve, ořešáky a jiné
PO-PÁ 8-17 SO 8-12, LÍŠENSKÁ 330
WWW.ZAHRADNICTVI-ZBIROH.CZ

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Periodický tisk územního správního celku města Zbiroh. 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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