MĚSÍČNÍK
Občané se sešli a diskutovali
o osudu budovy Sokolovny
Poslední červnový víkend pozvalo
Město Zbiroh spolu s architekty zbirožské občany na veřejnou prezentaci
a diskuzi týkající se rekonstrukce
budovy Sokolovny.
Neutěšený stav budovy Sokolovny není
občanům Zbiroha lhostejný. V posledních
letech museli organizátoři plesů a dalších
kulturních akcí vynakládat velké úsilí
při přípravě vnitřních prostor. Připravit
odpovídající kulturní prostředí nebylo
jednoduché, vytopit sál bylo při nízkých
teplotách energeticky náročné. V Sokolovně bylo v uplynulých letech opraveno
dámské a pánské WC, šatna byla přestěhována ze suterénu do mezipatra, v přísálí
se opravil bar a na sále balkón. V loňském
roce proběhly opravy střechy na přístavbě,
byl nainstalován nový kotel a radiátory
v přístavbě v 1. patře.
Diskuze se v páteční podvečer a nedělní
dopoledne ujali architekti Josef Kiszka,
Roland Vančó, Agáta Kiszka Vančó
a Ondřej Tuček.
Ing. arch. Ondřej Tuček seznámil přítomné
se zkušenostmi s rekonstrukcemi budov
v jiných obcích a městech, např. budova
bývalého kulturního domu v Chlumci,
řešení problému s využitelností prostor
a případná rekonstrukce kult. domu v Praze – Ďáblicích, Obecní dům Hovorčovice
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u Prahy – sídlo úřadu a společenský sál.

Následovala prezentace Ing. arch. Josefa
Kiszky, který představil tři velice zajímavé variantní studie návrhů rekonstrukce
budovy Sokolovny od té nejzákladnější,
která by představovala výměnu oken a zateplení budovy, až po možnosti přestavby
na moderní společensko – sportovní centrum s úpravou přilehlého okolí, např. parkovací místa, hřiště, venkovní prostor pro
kulturní akce – festivalová louka, park, atd.
Starosta města Ing. Milan Rusek hovořil
o možnosti čerpání dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR, jejíž výše
byla určena na základě energetického auditu budovy na zateplení a výměnu oken.
Jednalo by se o částku 3 286 060 Kč,
tj. 90% z celkových nákladů na tuto investiční akci, která se musí v případě přidělení
proinvestovat do konce letošního roku.
Dále představil další možnosti čerpání
dotací při případném rozhodnutí pro jiné
varianty rekonstrukce.
Diskutovalo se o finanční náročnosti jednotlivých variant, o současném využití Sokolovny, o vhodném umístění v návaznosti
na zámek a turistický ruch ve městě, atd.
Názory z řad občanů byly různé.

ČERVENEC
SRPEN 2015

Foto: P. Herynek

Výstava Adolfa Borna bude
ke zhlédnutí v městském muzeu
do 6. září. Rozhovor s malířem
a grafikem naleznete na str. 4.

Každý se mohl připojit k veřejné diskuzi
přímo v Sokolovně nebo vyjádřit své
představy o využití budovy vyplněním
a odevzdáním anketního lístku.
red.

Město Zbiroh připravilo na letní měsíce tradiční promenádní
koncerty v rámci Zbirožského
hudebního léta. Více na str. 5.

K 170. výročí narození J. V.
Sládka uspořádal Spolek přátel
muzea J. V. Sládka zájezd do
Českého Šternberka. Bližší info
na str. 6.

Foto: archiv redakce
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 11. května 2015

Rada města vzala na vědomí zprávu
p. Landovského a p. Tesaře o průběhu
doplnění pasportu VO a průběžnou
zprávu o pracích na plánu obnovy VO.
Současně RM požaduje v rámci dokončení pasportu vypracování zprávy, která
bude doporučovat postup dalších prací
na plánu obnovy.
- projednala a schválila cenovou nabídku
akce Sběrny dvůr Chotětín, obezdění
skladu pro ELEKTROWIN a Asekol.
Celková cena úprav je 65.342,- Kč,
prováděcí firmou je Přemysl Tuček.
- projednala a schválila smlouvu o poskytnutí dotace PK v rámci programu Podpora činnosti IC pro r. 2015. Donátorem
je PK a dotace je ve výši 10.000,- Kč na
akci Turistika kolem Zbiroha - dotisk
propagačních materiálů.
- projednala a schválila zápis z jednání
dozorčí rady č. 10 společnosti Služby
a obchod města Zbiroh. Na pořadu
jednání byly hospodářské výsledky společnosti za r. 2014 a informace o činnosti
společnosti v r. 2014. Současně RM
schválila účetní uzávěrku výše uvedené
společnosti za r. 2014 s hospodářským
výsledkem ztráta 144.344,- Kč. Současně vzala na vědomí, že bylo uloženo
celkem 4 850 tun odpadu a městu Zbiroh
bylo odvedeno na poplatcích, nájemném
a tvorbě rezerv /budoucí likvidace skládky/ v r. 2014 celkem 2.018.429,- Kč.
- projednala a schválila výběr dodavatele
materiálu pro akci 9 + 5 sloupů VO,
Masarykovo nám. a Sládkova ulice. Byl
vybrán dodavatel ELFETEX, spol. s r.o.,
IČ: 405 24 485. RM rozhodla o výběru
systému SON-T PIAPLUS sodík lampy
a stožárů USB 10-159 a USB 8.133
s celkovou cenou 169.916,- bez DPH.
- projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2015.
- vzala na vědomí zprávu k pronájmu
tepelné zařízení Energie AG teplo
Rokycany a další dokumentaci, např.
návrh dodatku č. 11. RM požaduje připravit návrh nové smlouvy v souladu
s novým Obč. zák. a domnívá se, že jde
o smlouvu nájemní kombinovanou se
smlouvou pachtovní. Pověřila starostu
a tajemníka, aby ve věci dále jednali
a předložili ucelený materiál, vč. ekonomického rozboru.
- doporučila ZM ke schválení smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.
sml. IV-12-0009850/ VB2 a lokalita

M. Majerové č.k.1388/6 kNN - podzemní el. vedení. Budoucí oprávněný je ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupená GA Energo
technik, s.r.o.
- projednala a schválila PD akce ZTV
Zbiroh, změna č. 1 komunikace, investor PROTOM Strakonice s výhradou. Výhrada se týká plánovaného
prodeje pozemku p.č. 1453/76, tento pozemek nelze prodat před úpravou propojení komunikace na pozemek p.č. 1257/7, komunikace povede
po pozemku p.č. 1453/76 a bude proveden geom. oddělovací plán.
- projednala a schválila přeložku nadzemního el. vedení 0,4 kV vNN v
lokalitě Vlčí jáma č.p.352, st.parc. 439
v soukromém držení, trasa přes městský
pozemek p.č. 1862/55 zůstane stejná,
dojde k osazení nové SP 100.
- projednala a schválila odvodnění
pozemku st. 39 k.ú. Zbiroh, č.p. 151
Podhradí –Chaloupky.
- projednala a opětovně zamítla městskou
investici do gen. opravy válce na shrabky HUBER na ČOV Františkov. Jde
o provozní náklad správce vodovodu
a kanalizace REVOS Rokycany s.r.o.
- projednala a schválila výměnu písku ve
všech dětských pískovištích v centru
města, náhradou bude bílý písek říční
bez hlinitých složek. Bude provedeno
v nejbližším vhodném termínu.
- vzala na vědomí odhad realizačních
nákladů na stavbu parkoviště mezi MŠ
a ZŠ, dle PD jde o cca 1,2 mil. Kč. RM
doporučuje realizaci v příštím roce,
případně rozhodnout o dalším postupu
ve IV. Q 2015.

Pokračování RM 15. 5. 2015 čas
19,00 hod., které bylo přerušeno
11. 5. 2015 ve 21,30 hod.

Další přijatá usnesení RM:
- projednala a schválila osazení betonových chodníkových obrubníků na stavbě
Výměna vodovodního a kanalizačního
řadu Husova - Zámostí. Objem prací
je cca 400 m běžných. Celková cena
zakázky by neměla překročit 250.000,Kč bez DPH.
- projednala a schválila finanční příspěvek
ve výši 40.042,-Kč na prodloužení spojů
na lince Hořovice - Zbiroh č. linky 210
034 spoj č. 29 a 14 od 14. 6. 2015 do
31. 12. 2015.
- projednala a schválila novou pracovní
pozici 2.10.31 Referent správy místního
rozvoje, městských investic a fondů EU
vč. ekonomické spolupráce. Pozice bude
vytvořena k 1. červnu 2015.
- projednala a schválila mimořádný pří2

spěvek Města Zbiroh na r. 2015 do o.p.s.
MAS Světovina pro r. 2015. Příspěvek
je ve výši 9-ti násobku standardního
ročního příspěvku t.j. celkem řádný
a mimořádný příspěvek 50.000,- Kč.
Toto opatření bylo přijato na jednání
Pléna MAS Světovina dne 28. 4. 2015
a umožňuje ekonomicky stabilizovat
tuto o.p.s. Její další existence je ekonomicky odůvodněna především několikanásobně vyššími dotacemi, jež obdrží
mimo jiné i z PK. V rámci hlasování
v radě Mikroregionu Zbirožsko bude
platit demokratický princip hlasování
t.j. pokud bude pro 6 a více obcí, bude
mimořádný příspěvek přijat.
- projednala a schválila odprodej použitého potrubí, jež bylo demontováno na
stavbě Výměna vodovodního a kanalizačního řadu Husova - Zámostí, cena
bude určena odhadem technikem správy
majetku města a bude brána jako výpomoc obcím v rámci pověřeného území
např. Plískov.
- projednala a schválila plnou moc
pro starostu Jaroslava Perlíka z Hrádku
u Rokycan k zastupování města Zbiroh
na XIV. Sjezdu svazu měst a obcí ČR,
který proběhl 21. - 22. května 2015
v Olomouci.
- projednala a schválila vybudování příčného odvodňovacího prahu u poslední
řady garáží v ulici ČSA, detaily upřesni
spol. REVOS Rokycany.

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

Rada města projednala a na základě
doporučení bytové a sociální komise
schválila přidělení těchto bytů: byt č. 21
v č.p. 523, byt č. 2 v č.p. 589, byt č. 5 v
č.p. 590, byt č. 7 v čp. 425, byt č. 17 v
č.p. 41 DPS, prodloužení přidělení bytu
č. 17 v č.p. 424
- projednala a schválila rozpočtové opatření č.3/2015.
- projednala a projevila předběžný zájem
o koupi pozemků p.č. 21 a p.č. 389
v k.ú. Třebnuška.
- projednala a doporučila ZM ke schválení
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu Zbiroh RO Vlčí
jáma, č.p. 352, vNN č.IE-12-0005744/1.
- projednala a vzala na vědomí zprávu
o bezpečnostní situaci v okrsku E - město Zbiroh za duben 2015.
- projednala a vyjádřila souhlas s provozováním veřejné linkové autobusové
dopravy ve dnech 25. až 29. června 2015
na trase Spálené Poříčí-Plzeň-Zbiroh-

-Hořovice-Praha. Jde o tzv. festivalovou
linku a jejím provozovatelem bude spol.
M express s.r.o.
- projednala a doporučila ZM ke schválení
nové úplné znění zřizovací listiny ZŠ
ve Zbiroze.
- projednala a doporučila ZM ke schválení
smlouvu o zřízení věcného břemene
a dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Účastníky smlouvy
jsou město a Chateau Zbiroh s.r.o.
Smlouva řeší vztahy mezi stranami
ve věci zámeckého vodojemu, vodovodního potrubí, odečtů atd. Smlouva
též fixuje po dobu její platnosti cenu
vodného 41,68 Kč a stočného 27,25
Kč pro Chateau Zbiroh s.r.o. Věcné
břemeno je poskytováno bezplatně. RM
doporučuje omezit platnost smlouvy
na dobu určitou na 8 let.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 8. června 2015

- projednala a na základě doporučení
bytové a sociální komise schválila přidělení těchto bytů: byt č. 6 v č.p. 587,
byt č. 19 v č.p. 426
- projednala a schválila připojení nemovitosti č.p. 421 Muchova ul. na kanalizační řad.

- projednala a schválila dar ve prospěch
ČRS, z.s. místní org. Zbiroh. Jde
o ceny do rybářské soutěže - děti ve výši
5.000,- Kč.
- projednala a schválila zastavovací plán
na st.p. 512 v k.ú. Zbiroh pro rodinný
dům.
- projednala a schválila vodovodní
a kanalizační přípojku budoucí stavby
na pozemku p.č. 10/2 v ul. Pujmanové.
- projednala a doporučila ZM ke schválení
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a opravu
stavby akce Zbiroh, p.159/5, knn IV
-12-00098 91.
- projednala a schválila obnovení předzahrádky u prodejny Večerka, Masarykovo
nám. č.p. 626. Cena nájmu je stanovena
shodně jako u ostatních provozovatelů
150,- Kč/m2/sezónu.
- projednala žádost vedení ZUŠ na prověření situace s učebnami pro potřeby
ZUŠ v rámci objektu školy. Rada města
pověřila komisi pro vzdělávání kontrolou a zpracováním písemné zprávy
o využití všech učeben a kabinetů v
prostorách školy.
- projednala a vzala na vědomí zápis
z jednání vodohospodářské komise.
- projednala a vzala na vědomí zápis

Životní jubilea - červen - červenec 2015
Slavíčková Růžena

75 let

Švarc Václav

80 let

Lízner Oldřich

80 let

Brejchová Anna

80 let

Líznerová Vlasta

80 let

Chalupecký Antonín

87 let

Křesadlo Ladislav

91 let

Lipertová Dagmar

81 let

Humlová Marie

84 let

Prušinovský Ladislav

70 let

Lukešová Jindřiška

70 let

Svejkovská Věra

70 let

Prušinovská Eva

70 let

Hykeš Jaroslav

80 let

Pešková Zdeňka

81 let

Karasová Bohuslava

81 let

Zítková Milena

90 let

Budíková Marie

84 let

J. Dlouhá, matrikářka
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z komise pro vzdělávání, komentářem
doprovodil osobně ing. Petr Hobl.
- projednala a schválila návrh zadání
výběrového řízení pro strategický plán
rozvoje města.
- projednala a schválila účetní závěrku
Mateřské školy Zbiroh za r. 2014.
- projednala a schválila program pro ZM
dne 24. 6. od 17 ti hodin.
- vzala na vědomí žádost o koupi části
městského pozemku p.č. 1864/23
o rozloze cca 320 m2. Žádost a příslušná
dokumentace byla postoupena stavebně
technické komisi, aby vydala stanovisko
k této žádosti.
- vzala na vědomí vůli bytové komise
vypovědět smlouvu s provozovatelem
bytového fondu. Pověřuje bytovou komisi k projednání bližších podrobností
budoucí formy a postupu převzetí správy
bytového fondu města.
Ing. Jan Květoň, tajemník
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. DT

Občané mohou získávat informace o dění ve městě
formou emailů a SMS zpráv

Tvar SMS:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraXXXXXmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Kde XXXXX nahradit místem bydliště (př. obyvatel ze Zbiroha
ZBIROH, obyvatel Líšné napíše LISNA …)
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi komunikovat, využijte
prosím, SMS Podatelny:
SMS Podatelna - komunikace s městským úřadem pomocí
SMS zpráv:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS
InfoKanálu: 371 794 004

Město Zbiroh nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací o dění ve městě.
K odběru e-mailů s novinkami z www.zbiroh.cz se každý zájemce jednoduše přihlásí v pravém sloupci webových stránek
„INFORMACE EMAILEM“, kde napíše svůj email a odešle
údaj k aktivaci. Novinky mu pak budou automaticky doručovány
na uvedený email.

Jak se registrovat online
odběru SMS zpráv

Pomocí webového formuláře na webových stránkách města Zbiroh, hledejte
tento obrázek na úvodní straně webu.
(je umístěn vlevo dole)
Nebo se registrujte přímo na www.infokanal.cz/cweb/reg/
ZBIROH
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci
později upravit nebo registraci zrušit.
Další možnost je registrovat se pomocí SMS odeslanou na SMS
podatelnu tel. 371 794 004

ZEPTALI JSME SE
ZA VÁS
Ve čtvrtek 2. 7. 2015 přivítalo
Městské muzeum ve Zbiroze
vzácného hosta – malíře,
ilustrátora, karikaturistu,
animátora pana Adolfa Borna.

Umělce uznávaného nejen v Čechách,
ale i v zahraničí přivítala při zahájení
výstavy Adolf Born - Grafické listy
vedoucí muzea Mgr. Dagmar Viletová.
Návštěvníci vernisáže měli možnost
dozvědět se mnohé zajímavé informace
o této osobnosti a zkrácený rozhovor přinášíme i pro naše čtenáře.
Nadání pro malování jste si nesl z dětství, kdo vás inspiroval nebo maloval
někdo v rodině?
A.B. Nikdo v rodině nemaloval, neberu
to jako od dětství, ale řekněme od 15 let
člověk už tak trochu věděl, protože mě
vždycky fascinovaly ilustrace v knížkách
a vždycky jsem chtěl ilustrovat Robinsona,
poněvadž jsem dostal knihu k Ježíšku a pro
malého chlapce to byl perfektní dárek. Tak
jsem říkal, toho bych jednou chtěl ilustrovat, ale tenkrát jsem ještě neměl ponětí,
jak to vypadá dělat ilustrace, ale bylo to
takové „antré“.
Vrátím se do dětství, měl jste také jako
dítě již vybrané nějaké povolání?
A. B. Naši říkali, sice by to nebylo úplně
ideální, ale slyšeli to od příbuzných, tak
že bych měl být myslivec. Ale hezké je,
že asi před 30 lety jsem dostal od jednoho
skutečného myslivce čepici, říkal, že seděl
v hospodě s kamarádem a pili tolik, že mu
spadla ta čepice z hlavy, tak tu čepici mi
slavnostně poslal.
Vystudoval jste vysoké školy a styl

Nové autobusové spoje slouží občanům od 14. června
Od 14. 6. vstoupily v platnost nové jízdní řády pro spoje
směrem do Hořovic. Jejich součástí je posílení dopravy
v dopoledních hodinách o následující spoje:
Hořovice 8:15 - Zbiroh 8:51 Zbiroh 9:30 - Hořovice 10:03
Na provoz spojů přispívají město Zbiroh a obec Týček a budou
jezdit v pracovních dnech do konce roku 2015.

kresby, kterou my známe, ta už se rodila
v mládí nebo až po studiích?
A.B. V podstatě se to postupně tak rozjelo, tedy to co máte na mysli, když člověk
v 25 letech opouští nějakou školu, je rád,
když z nějakého časopisu řeknou, udělejte mi jednu kresbu, tak se člověk uctivě
ukláněl, jak jsou ti redaktoři hodní, že
chtějí zrovna ode mě jednu ilustraci. Takže
to šlo postupně a tak to má vždycky jít,
že začátek má být trochu kostrbatý a pak
se to má rozběhnout.

Foto: E. Svobodová

Vy trošku styl ilustrací měníte, poslední
obrázky jste trochu zmodernizoval,
to zkoušíte nebo už jde tato tvorba delší
dobu?
A.B. Prolíná se to, některá je určená, je to
pocitové, miluji takové odskoky do historie, které si samozřejmě trošku přibásňuji,
jak já si to představuji, třeba jsem udělal
grafiku „Jan Neruda dopadený v harému“.
Na zbirožské výstavě jsou hodně často
vidět i významné osobnosti a vy jim
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trošku přisuzujete i jiný účel.
A.B. Dělám jim v podstatě reklamu.
K ilustracím pro knihy, vybíráte si autory nebo naopak nabídnete vy, že byste
rád namaloval ilustrace?
A.B. Je to tak někde mezi, buď mi nabídnou, nebo já jim řeknu nějakého autora.
A když člověk dospěje do zralého věku,
tak už si pak vybírá jen, co chce.
Z těch knih, které jste ilustroval, máte
nějakou nejmilejší?
A.B. Mám je rád všechny, bajkaře mám
rád, když jsem dělal La Fontaina, tak to
vydali také Francouzi a naši kamarádi,
když jsme byli v Paříži, říkali, že zrovna
Čechovi vydají La Fontaina, ale pak mi
dalo jejich ministerstvo kultury rytíře
umění, tak to už neříkali nic.
Máte rád zvířátka, já jsem si všimla, že
na těch vašich obrázcích není moc flóra.
A.B. Plete se nám to do života.
Všimli jsme si, že máte rád nejen osobnosti, ale také uniformy. Nebyl někdo
v rodině, kdo nosil uniformu, že vás to
tak oslovilo?
A.B. Ani ne, ale kupodivu mě oslovily
nádražácké uniformy, protože otec byl
„ajznboňák“, takže uniformy nádražácké
byly, jsou a budou, doufejme.
Závěrem rozhovoru Dagmar Viletová
popřála panu Bornovi k jeho významnému životnímu jubileu 85. narozeninám,
které oslavil 12. června a předala mu dárek
v podobě knihy Zbirožsko na starých pohlednicích. Osobní návštěva Adolfa Borna
byla pro naše muzeum velkou ctí, neboť
je známo, že umělec se nyní vernisáží
svých výstav již tak často neúčastní, a o
to víc bylo potěšující, že za námi společně
s rodinou do Zbiroha zavítal.
E. Svobodová

ADOLF BORN a jeho výstava GRAFICKÉ LISTY
od července do září ve zbirožském muzeu

KULTURA

Přijměte srdečné pozvání na výstavu z děl oblíbeného a světově
uznávaného malíře, animátora, grafika, karikaturisty, ilustrátora a
kostýmního výtvarníka Adolfa Borna. Zcela nevšední a originální
výstava grafik slavného českého výtvarníka Adolfa Borna je
od 3. 7. až do 6. 9. k vidění v Městském muzeu ve Zbiroze.
Vernisáž výstavy Adolf Born Grafické listy proběhla za účasti
umělce s jeho chotí ve čtvrtek 2. července 2015 od 17. 00 hodin
ve výstavní síni muzea ve Zbiroze.
Jeho práci netřeba jistě blíže představovat. Adolf Born je autorem ilustrací do více než 350 knižních titulů, navrhoval také
kostýmy a divadelní dekorace. Popularitu si získal jako autor
a spoluautor animovaných filmů. Jeho doménou je grafika - suchá
jehla, lept a především litografie. Svá díla vystavoval po celém
světě a získal za ně mnoho cen. Jméno Adolfa Borna znají snad
všechny generace, tu nejmladší nevyjímaje. Kdo z nás by neznal
alespoň některou z pohádkových postaviček, kterým dal podobu.
Děti okouzlily především postavičky z Večerníčků. Připomeňme
třeba oblíbenou nerozlučnou dvojici Macha a Šebestovou či opici
Žofku a další. Umělcovo jméno si také spojujeme s ilustracemi
ke knížkám Miloše Macourka.
Ve svých ilustracích zobrazuje věci tak, jak je jiný člověk nevidí.
Za více než 50 let aktivní činnosti oslovil již několik generací čtenářů a milovníků grafických listů, kteří si již nedovedou představit
některé světové knihy bez jeho ilustrací. Jako ilustrátor se vždy
dokonale vcítil do tématu, vystihl atmosféru příběhu a povedlo
se mu to, co málokterému jinému kreslíři na světě.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost prohlédnout si známé
i méně známé originální ilustrace na vlastní oči. Výstava bude
přístupná do neděle 6. 9. 2015. Všichni jste srdečně zváni.

Rockfestík

D. Viletová

Panel Zbiroh

22. srpna 2015
od 18.00 hodin

V.P.O.ho

BUDULÍNEK
AVIDITY FOR

Vstupné 70,--
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Místní fotografové zvou na
výstavu Potoky a potůčky
Zbirožska do zbirožského muzea

Šestice autorů zachycuje známé i méně
známé vodní toky zbirožského regionu.
Vodní živel v podobě bublajících potoků
a potůčků vytváří ve zdejších smíšených
lesích i na loukách místa s neopakovatelnou atmosférou, kterou se autoři snažili
zachytit. Zbirožský potok a jeho přítoky i
mnohé další bezejmenné potůčky tak jistě
stojí za zhlédnutí nejen na fotografiích,
ale i uprostřed naší krásné přírody. Pro

snazší orientaci výstavu doplňuje mapka
míst, kde snímky vznikaly. Součástí výstavy je i mapa vodních toků Zbirožska
z konce 19. století. Na výstavě se podíleli: Petr Herynek, Jiří Horák, Zdeněk Kožíšek, Rudolf Pražský, Yvon Tchobanian
a Eva Svobodová. Více než 110 fotografií
si můžete prohlédnout ve vstupních prostorách Městského muzea ve Zbiroze od
1. července do 30. září 2015 denně mimo
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do
16.30 hodin.
E. Svobodová

Knihovna
informuje

Tradiční prázdninová akce na zámku
Zbiroh proběhne 22. – 23. 8. 2015.
Diváci spatří boje mušketýrů, pikenýrů,
jezdectva i dělostřelců.
V doprovodném programu vystoupí šermíři, hudebníci, tanečnice atd.,
nebude chybět ani občerstvení a dobové
tržiště, střelba z luku a kuší a náhled do
života vojáků.
Bližší informace na plakátech a www.
zbiroh.com

ZÁJEZD - Po stopách básníka J. V. Sládka
do Českého Šternberka, ve čtvrtek 27. srpna 2015

V letošním roce si připomínáme již 170. výročí od narození
slavného zbirožského rodáka básníka Josefa Václava Sládka.
Spolek přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze pořádá zájezd
do Středních Čech na hrad Český Šternberk s návštěvou
statku Prak, kam básník se svou rodinou opakovaně jezdil
na prázdninové pobyty.
Statek Prak se nachází v blízkosti Českého Šternberka v místě,
z nějž vojska krále Jiřího z Poděbrad ostřelovala tento známý
středočeský hrad dobývacími praky. Jeho dlouhá historie je velmi
bohatá. V 19. století se stal statek také vyhledávaným místem
„pražské vlastenecké smetánky“ k letním pobytům. Setkávali se
zde pokrokoví vlastenci, umělci, spisovatelé, historici a vědci.
Sládkovy letní pobyty na statku Prak v Českém Šternberku jsou
doloženy v letech 1879 -1887. Zdejší krásná krajina dala podnět
ke vzniku mnoha básní. Na léto si básník s sebou vozil velký
fotoaparát se stativem. Sládkova žena Marie pocházela z rozvětvené rodiny sklářů Kavaliérových. Pro strýce Josefa Kavaliéra ze
Sázavy Sládek často fotografoval. Když se našemu zbirožskému
básníkovi narodila dcera Helenka, doslova pookřál a začal znovu
tvořit. V této době píše vynikající poezii pro děti. Následující celé
léto 1880 tráví novomanželé Sládkovi i s novorozencem na Českém Šternberku, na statku „Praku“. Ve druhé sbírce dětské poezie
z roku 1888 „Skřivánčí písně“ je mimo jiné i báseň „Slovanská
lípa“. Inspiraci našel právě v Šternberku na Sázavě. Zde jí jinak
neříkali než „Sládkova lípa“. Básníkova fotografie lípy vyšla i v
časopise Zlatá Praha v roce 1885 pod názvem: „Cesta ze Šternberka ke Šternovu“. V tomto čísle vyšel článek o Šternberku a další
fotografie obce a hradu. Nedaleko lípy stála starodávná kovárna
rodiny Váňů, dříve Poupětových, kde se narodil světoznámý
sládek a pivovarník František Ondřej Poupě, který se zasloužil
o modernizaci způsobu vaření piva u nás i ve světě, ale to už je
zase jiná historie.
Odjezd do Českého Šternberka ze Zbiroha ve čtvrtek 27. srpna
2015 v 8.00 od Infocentra s předpokládaným návratem do
18.00 hodin.
Cena dopravy bude upřesněna. Vstupné do hradu individuální
dle ceníku hradu Český Šternberk. Vstupné: dospělí 125 Kč,
studenti do 26 let a důchodci 85,- Kč, děti od 4 do 15 let 65,Kč, rodinné (2 dospělí + 2-3 děti do 15 let) 350,- Kč.
BLIŽŠÍ informace získáte v Městském muzeu ve Zbiroze tel.: 371
794 078, muzeum@zbiroh.cz nebo v Informačním centru tel.: 371
784 621, www.zbiroh.cz

I tento rok
nás v červnu
navštívil král
Knihomol,
aby pasoval
žáky obou
prvních tříd
na malé čtenáře. Děti od
něj obdržely
pasovací medaili a od knihovny drobné dárky včetně roční registrace zdarma.
Nadále můžete u nás v knihovně vidět obrázky paní Jaroslavy
Horázné.
Na prázdniny jsme rozšířili výpůjční dobu:
PO
ST
ČT
PÁ

Bitva pod zámkem

9.00
9.00
9.00
9.00

-

11.00
11.00
11.00
11.00

13.00 - 18.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.30
-----------------

Nové knihy:
Krev na sněhu – Jo Nesbo, MemoRadom – Anders De la Motte
Říjnový seznam - Jeffery Deaver, Srdeční případ – Nora Roberts
Ztracený ostrov - Preston Douglas, Child Lincoln a další.
Pro děti:
Cesta dětí do staletí 1.,2., Fangirl - Rainbow Rowellová,
Deník malého poseroutky 9. - Jeff Kinney a další.
J. Hauerová

Připravujeme zájezd do Divadla Radka Brzobohatého

Dne 16. září 2015 pořádáme zájezd do Divadla Radka
Brzobohatého v Praze na představení „Klec bláznů“.
V sedmdesátých letech to byla nejúspěšnější francouzská
komedie, byl podle ní natočen i film, nominovaný na udělení Oskara ve třech kategorií.
Děj se odehrává v nočním podniku v Saint-Tropez a dává
nahlédnout pod pokličku „co je normální a morální“.
Vstupenky za 491,- Kč (cena je včetně dopravy), lze objednat
v Informačním centru ve Zbirohu. Odjezd ze Zbirohu v 16,30
hodin a z Kařezu v 16,40 hodin.
red.

D. Viletová
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Červenec a srpen ve Zbirožském dvoře

Turisté vyrazí v září na pochod Zbirožský puchýř
již počtvrté

10. 7. Koncert ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka,
začátek 19.00
18. 7. Tančíme v teniskách – retropárty, začátek v 19.00
25. 7. Koncert Brzdaři - rock, folk, country, soul,
začátek v 19.00
1. 8. Večer ve Zbirožském dvoře: Koncert - rock, folk,
country, začátek v 19.00
7. 8. Koncert ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka,
začátek 19.00
8. 8. Tančíme v teniskách – retropárty, začátek v 19.00
14. 8. Večer ve Zbirožském dvoře: Koncert - country,
začátek v 19.00
22. 8. Roztančené odpoledne ve Zbirožském dvoře
„Mamky tančí“
večer koncert - rock, folk, country, začátek v 19.00
29. 8. Koncert Brzdaři - rock, folk, country, soul,
začátek v 19.00

Město Zbiroh a Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zvou
na IV. ročník turistického pochodu, který se uskuteční
v sobotu 12. září 2015.
V letošním roce si připomínáme 70. výročí od konce II. světové
války. Zbirožský puchýř tentokrát účastníky provede „Krajem
II. odboje“. Na trasy v délce 8 a 16 km můžete vyrazit mezi
8.00 – 10.00 hodinou ze zbirožského muzea. Na delší trase bude
zajištěno občerstvení. Pochod bude ukončen ve Zbirožském
dvoře, kde účastníky očekáváme nejpozději v 17.00 hodin.
V cíli všichni zúčastnění obdrží originální Pamětní list z výtvarné dílny Jaroslavy Horázné a drobný suvenýr, připraveno
zde bude i občerstvení.
Těšíme se na vás a věříme, že i letos dorazíte v hojném počtu.
V případě velké nepřízně počasí je možná změna termínu
konání akce. Kontakt: muzeum tel. 371 794 078, knihovna
371 794 030, www.zbiroh.cz, facebook Kultura Zbiroh.
red.

Děti se vydaly do lesa Za zvířátky do pohádky

Více o akcích na www.dvur-zbiroh@seznam.cz, rezervace na
email: toja.bistro@seznam.cz či na tel. 602 201 321.

První červnová neděle patřila ve Zbiroze již tradičně dětem.
V rámci oslav Dne dětí připravilo Město Zbiroh pro nejmenší
Pohádkový les.
Přestože meteorologové varovali před silnými bouřkami, Zbirohu
se špatné počasí vyhnulo a celé odpoledne se báječně vydařilo.
Děti s rodiči a prarodiči se vydaly na trasu od hřiště u Flusáru
a na jednotlivých stanovištích potkaly různá zvířátka. Za splněný
úkol dostaly sladkou odměnu. Na závěr se ve Zbirožském dvoře
opékaly buřtíky.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům z řad zvířátek
a sponzorům Lesospolu Zbiroh s.r.o., Zbirožskému dvoru, firmě
T. V. S. Zbiroh s.r.o., J a P Kancel, Ovoce a zelenina Roman Asered.
nov, Bistro Radka Seidlová, Potraviny Severka.

Připravujeme na září:

5. 9. Tatrování – areál HZS a Hasičského muzea Zbiroh –
Švabín
6. 9. Rozloučení s létem – sportovní odpoledne pro celou
rodinu – hřiště pod bytovkami
12. 9. Zbirožský puchýř – turistický pochod
16. 9. Zájezd na divadelní představení – Divadlo R. Brzobohatého Praha
26. 9. Václavské trhy
Předprodej vstupenek
na „Tři sestry“ Radegast Tour 2015 v Informačním centru
V Informačním centru ve Zbiroze lze zakoupit vstupenky na
koncert skupiny Tři sestry, který se koná 25. 7. 2015 od 19,00
hodin, místo konání Točník - fotbalové hřiště. Vstupné 295,Kč. Pořádá: Krakonošovo s.r.o. Praha 4

Informační centrum nabízí nové knihy

Bedekr zajímavých míst Plzeňského kraje - nově vydaná
publikace nakladatelství Agentura AM art, Rokycany. Nabízí
a doporučuje řadu zajímavých míst v Plzeňském kraji, která
nejsou většinou uváděna v jiných turistických průvodcích, přesto
ale stojí za návštěvu. Knihu lze koupit za 203,- Kč.

INFORMACE
Matiné ve Zbirožském dvoře
se vydařilo

Již podruhé měli možnost žáci a učitelé
ZUŠ Václava Vačkáře ve Zbiroze zakončit školní rok ve Zbirožském dvoře.
Tříhodinový maratón hudby, recitace
a pohybu se opravdu vydařil.
Úspěch těchto „venkovních“ akcí je vždy
závislý z poloviny na počasí. Pondělní oblékání téměř zimního oblečení a propršené
následující dva dny, to slunečnému páteč-

nímu odpoledni rozhodně nenasvědčovalo. Ale přeci jen se nám sluníčko ukázalo.
V odpoledních hodinách možná až moc.
Na začátku celého odpoledne se nám pohádkou a recitací představili žáci literárně-dramatického oboru, které pravidelně
střídali členové Komoráčku. Ti tentokrát
ve dvojicích (dua) všem připomněli,
jaké máme krásné lidové písničky. Úvod
druhé hodiny programu patřil děvčatům
z tanečního oboru. Jejich scénické tance
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a krásné kostýmy jsme mohli obdivovat
několikrát v průběhu celého odpoledne.
Následovalo vystoupení nejmenších žáčků školy. Pásmo písniček a básniček děti
z předškolní estetické výchovy zvládly na
jedničku, což dokázal i závěrečný potlesk.
Žáci z hudebního oboru, pod společným
názvem „Máme rádi zvířata“, zazpívali a
zahráli na své hudební nástroje skladby a
písničky s oblíbenou zvířecí tématikou.
Slyšeli jsme například saxofon, příčnou

flétnu, housle, kytaru aj. Celou druhou
hodinu programu nám uzavřel pěvecký
sbor ZbiroŽáček několika písničkami
k danému tématu. Během následující
krátké přestávky, kdy měli posluchači
možnost občerstvení ve venkovní kavárně, se ke svému společnému vystoupení
připravily soubory Miniband a pěvecký
sbor ZbiroŽáček. Závěrečnou hodinu

vyplnil program těchto dvou hudebních
těles, který byl na závěr oceněn velkým
potleskem.
Jsme moc rádi, že se tato akce pozvolna
stává tradicí. Pro žáky a jejich učitele
je opravdu dárkem po celoroční práci
v uzavřených třídách a koncertních sálech
vystoupit před své diváky v tak nádherném prostředí jakým zahrada Zbirožského

dvora bezesporu je. Více jak sedmdesát
dětí a deset učitelů si to při této akci velice
užilo. Rádi bychom také poděkovali paní
Mgr. Lence Moštěkové za zapůjčení prostoru zahrady a již nyní se těšíme na další
společné akce, mezi něž bude jistě patřit
i zakončení následujícího školního roku.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Hana Chaloupková - učitelka ZUŠ Zbiroh

Zbirožská škola obdržela ocenění společnosti Člověk
v tísni – Světová škola

Celoroční úsilí našich žáků a učitelů bylo odměněno. 16. června
2015 byl v Praze naší škole slavnostně předán certifikát potvrzující skutečnost, že Základní škola J. V. Sládka Zbiroh je Světová
škola.
A co to vlastně znamená? Splněním kritérií, stanovených pořadateli, naše škola potvrdila, že připravuje své žáky na život
v globalizovaném světě a vede je k aktivitě a snaze se současnými
problémy něco udělat.
Certifikát uděluje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. a získal Záštitu Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy a Záštitu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Z rukou
náměstka ministra školství Jana Zikla a ředitelky Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních
věcí ČR Hany Ševčíkové jej převzaly zástupkyně žáků Olena Dan
a Karolína Váchová.
Děkujeme všem, kteří se na získání titulu Světová škola podíleli.

Debrujáři se dotkli Měsíce

Debrujáři a debrujárci z naší školy navštívili 18. května
výstavu Gateway to space.
Na výstavě obdivovali exponáty zapůjčené z US Space and
Rocket Center (USSRC) americké NASA z lunárních výprav
v programu Apollo, mezi nimiž nechyběl ani kámen z Měsíce,
bezesporu nejcennější exponát celé expozice. Exponáty ze
sbírek americké NASA nám na výstavě přiblížily významné
kroky člověka za práh atmosféry na oběžnou dráhu kolem
Země i na Měsíc. Připomínkou počátků byla první umělá družice Sputnik 1, kosmická loď Vostok, nosná raketa i skafandr
prvního kosmonauta Jurije Gagarina, ale také první americká
kosmická kabina Mercury, první americký kosmický skafandr – a současné skafandry ze šatníků kosmonautů. Velice nás
zaujalo i jídlo připravené pro kosmonauty, ale třeba i WC.
Tuto výstavu jsme mohli zhlédnout díky podpoře města Zbiroh,
kterému děkujeme.

A. Tláskalová

A. Tláskalová
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Myslivci se opět sešli na Memoriálu Hynka Sojky

Školní akademie 2015 „Ze života zvířat“ se vydařila

Dne 27. 6. 2015 uspořádalo MS Kvásek Zbiroh další
ročník „Memoriálu Hynka Sojky“ ve střelbě prakem a
vzduchovkou v příjemném prostředí zbirožských lesů.
Tato akce je pořádána každoročně i pro děti a přátele myslivosti.
„Počasí nám sice moc nepřálo, ale děti si to vynahradily svými
zážitky u opékání vuřtů a cenami, které jsme pro ně zakoupili“,
řekl Pavel Prachař, předseda MS Kvásek Zbiroh
red.

Každoročně se v ZŠ J. V. Sládka Zbiroh koná na konci
školního roku závěrečné vystoupení žáků I. stupně.
Letos byla akademie zaměřena písničkami, scénkami i tancem
na téma „Ze života zvířat“. Všechna vystoupení byla velice
povedená, ale závěrečný tanec Tučňáků v podání žáků 3. B pod
vedením tř. učitelky Martiny Černé, byl provázen po celou
dobu velikým potleskem. Na závěr jsme se rozloučili se žáky
5. ročníku a předali je třídní učitelce na II. stupeň.
Poděkování patří také všem rodičům, kteří nám přispěli dobrovolným vstupným ve výši 4 077,- Kč. Peníze budou rozděleny
v září na výtvarné pomůcky do tříd na I. stupni.
T. Šístková

LISTÁRNA
Tip na neděli

Slovo „neděle“ údajně vzniklo od slova nedělati - značí den, kdy
se nedělá. Místo toho slýcháme vrčení sekaček, motorových pil,
cirkulárek a jiných zdrojů rušivého hluku.
Snad všichni toužíme po harmonických vztazích se svými
sousedy. Málokdo otevřeně řekneme tomu svému, aby v neděli
ráno nezapínal cirkulárku. Trápí nás to už roky, ale stále nějak
spoléháme na to, že mu TO dojde. Ale co když náš soused nedělním sekáním trávy relaxuje a vůbec nechápe, že může někoho
obtěžovat? Navíc se hluk netýká bezprostředně pouze našich
sousedů, ale také těch přes údolí či nahoře na kopci…
A někdy to prostě jinak nejde. Celý týden prší, tráva už je přerostlá, a neděle je jediný den, kdy trávu posekat, aby se po ní
dalo příští týden vůbec chodit. Chápeme. Agrární termíny zkrátka
tlačí, a dřív se také hospodařilo bez ohledu na termín. Zda je

Slušní a poctiví lidé žijí mezi
námi

Chtěla bych touto cestou poděkovat
neznámé paní, která dne 13. 6. 2015
nalezla dámské hodinky před prodejnou
Ovoce – zelenina U pošty. Zároveň tímto vyjadřuji dík p. Romanu Asenovovi
za předání na Městský úřad ve Zbiroze.
Velice si vážím toho, že dosud mezi
námi žijí slušní a poctiví lidé.
Zdeňka Váchová, Zbiroh

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 27
Ze Zbirova 27. srpna 1885.

Jeho Veličenstvo císař přijel dnes ráno
v 7hod. 30min. do slavnostně ozdobeného
nádraží zbirožského zvláštním dvorním

lepší držet klid strojů v neděli ráno či v neděli po obědě, na tom
se neshodneme - někdo si chce přispat ráno, jiný si dát šlofíčka
po nedělním obědě.
Pojďme to alespoň zkusit – naplánovat si sekání a podobné
činnosti na sobotu a nechme neděli nedělí. Můžeme strávit čas
se svými bližními, odpočívat, uspořádat
rodinný oběd, vyrazit na výlet či si jen tak
poležet ve stínu ořechu s knihou, kterou
už tak dlouho odkládáme. Co kdybychom
neděli znovu vrátili její význam?
spolek Pro Lepší Zbiroh

vlakem, jejž řídil dvorní rada Jarsch. Císař
doprovázen generálním pobočníkem baronem Popem opustil dvorní vagon a byl na
nádraží uvítán od arcivévodů Albrechta,
Viléma a Rainera, načež mu místodržitel
baron Kraus představil úřadnictvo z Hořovic a ze Zbirova. Také knížata Colloredo
– Mansfeld a Hanau dostavili se k uvítání
císaře. Císař na to usedl na koně a jel se
skvělým průvodem na manévrové pole.
Před nádražím uvítaly císaře všecky okolní
spolky, mnohé z nich s hudbou, 500 horníků z Komárova s hudbou atd. Za zvuků
národní hymny a bouřlivého provolávání
obejel císař špalír od spolků utvořený.
V průvodu císařově byl též ministr zemské
obrany hrabě Welsersheimb.
1886 – Zima, jaro, leto i podzimek bylo
mírné počasí po celý tento rok.
V témže roce vyšel branný zákon, aby
se utvořila domobrana, a aby se stávající
9

vojanská armáda zdvojnásobila, by veškeré
činné vojsko se mohlo v čas války do zbraně povolat a proti nepříteli do boje postavit.
Domobrana by v čas války též mohla býti
do zbraně povolána a aby i ona pořádek a
jiné povinnosti na místo branného vojska
sama zastávala.
1887 – Zvláštní poznamenání: V dřívějších
dobách byl zde obyčej, že když někdo
stavěl, že jemu někteří občané z ochoty
něčím přispívali, zvláště kteří měli svůj
potah, pomáhali přivážet potřebné stavivo,
pak po ukončení stavby je pozval a uctil je
truňkem pivem, ten obyčej se stále menšil,
až zcela zmizel.
Své připomínky a názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.
cz
Rudolf Pražský – kronikář

HISTORIE
Zbiroh z časů dětských let básníka
Sládka
Když se 27. října 1845 narodil v č. 28 Josef
Václav Sládek, byl Zbiroh málo známým
městečkem (1897 povýšen na město) bez
železničního spojení. Železnice Praha-Plzeň-Brod nad Lesy s odbočkou do Břas
byla otevřena v letech 1861-1863. Spadá
tedy Sládkovo dětství do doby formanů,
kdy se ze Zbiroha chodívalo ještě pěšky
do Prahy, do doby kolovratů a svícení
loučemi, neboť „petrolejka“ byla vynalezena až v roce 1855, do kraje se starou
kulturní tradicí. V starosvětském prostředí
rodiště a kraje přežívaly ještě některé rysy
vrchnostenského a patriarchálního života,
které tak hned neodumřely ani po zrušení
roboty – tu v retardačním smyslu působila
existence zámku a zbirožského panství.
Starosvětská idyličnost, družnost, zpěvnost, humor a veselí krášlily básníkovo
dětství a činily je bezstarostným. Rád
se ve vzpomínkách k němu vracel. Až
na zámek s panstvím, které tvořily svět
pro sebe, podobal se Zbiroh, básníkovo
rodiště ve třicátých a čtyřicátých letech
19. století spíše vesnici než městu. Například jak uvádí Pamětní kniha města
Zbiroha z roku 1836: „Roku 1832 nebylo
ještě ani jediné tašky ve Zbirově na střechách, pouze kostel byl prejzama pokryt,
až toho roku vyhořela stodola u čísla 114,
která se prvně taškami pokryla a tak od
roku k roku taškové střechy přibývaly.
Dokonce fara byla do roku 1834 celá
ze dřeva. V roce 1835 byla od základů
přestavěna, ale stále byla ještě přízemní,

poschodí bylo přistavěno až roku 1862.
Roku 1838 se vystavěl dům č. 127 a roku
1840 se vystavěl dům čís. 114, a tak se pokračovalo rok od roku. Zbiroh toho času
čítal 160 čísel. Přirůstání domů počalo
rokem 1848, kde tehdy obec prodala 5
stavebních míst po pravé straně okresní
silnice za hřbitovem a nazvalo se tam toto
místo Panskou ulicí, jelikož tam bydleli
samí úředníci. Od té doby se každý rok
množil počet domů, nejvíce roku 1870.“
Zbiroh byl sice „městečkem“, ale děti
v něm žily volně, v těsném styku s přírodou. Básník dokonce vzpomínal ještě na
drába, který děti odháněl z angreštu ze
zámecké zahrady. Kromě drobných rolníků a zaměstnanců zámku vídal malý Josef
v rodišti umouněné cvočkaře v podzemních dílnách, ozařovaných světlem ohně
a záblesky od kovadlin. Tyto cvočkařské
„verštaty“ byly skoro v každém druhém
domku.
Zbirožští odcházívali dále za prací do dolů
a hutí, například na Příbramsko, do Rudohoří a samozřejmě na sousední Radnicko,
kde se dolovalo po domácku. Důl si tam
mohl zařídit každý rolník, na jehož zahradě byla uhelná ložiska, neboť šlo vesměs o
povrchové doly a nižší štoly. Proto se také
mnohé tyto doly podobaly spíše stodolám
než těžebním konstrukcím. Nepřekvapuje
nás, že v díle básníka je zastoupena tematika dělnická a hornická.
Celková hospodářská a kulturní úroveň
„městečka“ byla vyšší než na vsi, nedosahovala však úrovně nedalekého starobylého Žebráka se skvělou obrozeneckou
tradicí. V Žebráce, který byl městem již
od roku 1396, existovala stará výroba

Foto: redakce

např. mydlárna, soukenictví, pivovar,
sladovna, koželužna aj. a nebylo v něm
takového feudálního tlaku, takže výroba
a obchod se mohly volněji rozvíjet. To
nebylo možné ve Zbiroze, který zůstal
na půli cesty, byl napůl vesnicí a napůl
městem. I značná část obyvatelstva měla
dvojí zaměstnání a doplňovala nevelký
výnos ze zemědělství výdělkem jiným.
Překvapivě v rodišti Sládkově nebyl
žádný velký sedlák. Vrchnost by nebyla
ve svém sídle trpěla konkurenci a rozvoj
svobodného selského statku nebo velkostatku. Nevelké zemědělské parcely,
nápadně pravidelně členěné, nasvědčovaly tomu, že předchůdci majitelů těchto
pozemků byli pravděpodobně ve službách
pánů zbirožského hradu a zámku.
D. Viletová
(pokračování příště)

Rybářská soutěž
pro dospělé

SPORT

Dne 13. června proběhla
rybářská soutěž pro dospělé. Celkem soutěžilo
27 rybářů a z toho 10 rybářů z místní organizace. Nachytalo se celkem 327 ryb
o celkové délce 51 metrů
a 56 cm. Zvítězil Marek
Švarc s 92 rybami délkou
10,77 metrů, druhý byl
Roman Šmat 40 ryb a 7,65
metrů, jako třetí skončil
Foto: V. Gráf
Jaroslav Dobšíček 63 ryb
a 6,89 metrů. Největší rybu
chytil Josef Lisý a to úhoře 73 centimetrů. Počasí nám vyšlo.
Výbor MO ČRS všem děkuje za účast.

Foto: V. Gráf
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SPORT informuje:

Vážení spoluobčané a příznivci sportu ve Zbiroze,
jelikož nastaly letní měsíce a přišel čas dovolených a regenerace, další sportovní aktuality a informace Vám přineseme v
rámci této rubriky v zářijovém vydání Měsíčníku Zbirožsko.
Níže přikládáme kontakt na předsedu Sportovní komise, jehož
prostřednictvím nás neváhejte oslovit, budete-li mít Vy či Vaše
ratolest zájem aktivně provozovat některý z místních sportů
(stolní tenis, kopaná, lední hokej, nohejbal, aktivity v rámci
místní pobočky Sokolu atd.).
Kontakt: Jiří Vinš - 608345063, nebo e-mail – jiri.vins@
zbiroh.cz.
Sportovní komise, Jiří Vinš – předseda;
Jiří Kovanda; Milan Krabec; Zdeněk Maier.

Přísednická dvacítka se pojede již potřiadvacáté

Amatérský cyklistický závod startuje poslední srpnovou sobotu
29. srpna 2015 v 16,00 hodin v Přísednici.
Závod, kterého se každoročně účastní muži, ženy i děti všech
věkových kategorií, jedou na vlastní nebezpečí trasu dlouhou
22 km po silnici za normálního provozu v okolí Zbiroha.
Bližší informace na www.prisednicka20.webnode.cz

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

Pod splavem potok dál plyne lukami, které jsou díky různému
hmyzu, který tu žije, velkou zásobárnou potravy našich potočáků
i ostatních vodních živočichů. Často tu po ránu nebo vpodvečer
můžeme vidět vyskakující pstruhy, kteří loví různou poletující
hmyzí havěť, prostě potravní řetězec, jak má být.
Je to další z krásných koutů naší přírody, který opět žije svým
přirozeným životem. Potok se dál vrací znovu ke stráni po pravé straně toku a dostává se mezi kameny, které tu na několika
místech jako skály vystupují z vody. Ta zde zurčí a bublá, pění
se v pstruží ráj. Po několika desítkách metrů se opět v několika
záhybech stáčí pod stráň vlevo, kde se do potoka strouhou vrací
voda z Němcovic rybníka. Dál se po kamenech dostává do dlouhé tůně při cestě, u které je po levé straně studánka, přepadající
do potoka. Ta má pramen ve stráni pod Lhotkou a svojí vodou
napájí nejen chaťáky, turisty, čundráky, ale i rybář si rád lokne
dobré pramenité vody v každém období.
Dnes jí ovšem s nápoji konkuruje nedaleké občerstvení U Kozla.
Na vysvětlenou: jedná se o domácí pohostinství pod Lhotkou
- čepuje se Velkopopovický kozel, různé jiné tekutiny a i něco
na zub zde mají.
Potok od studánky opět zatáčí k pravé stráni a kolem tábora, který se tu po léta nachází, dostává se do tůně pod skalou. Tato tůň
mi již několikrát připravila překrásný záběr v podobě velkého
tlouště či pstruha bojovníka, který díky šeru, které tu panuje celé
dny, byl černý jako kominík. I kresba těla se díky tomu ztrácela,

ale z vody se mu nechtělo - někdy vyhraji já, někdy on, šance
jsou u takového macka kolem čtyřiceti centimetrů tak padesát
na padesát, a tak to má být, to je ten pravý adrenalin.
Tok plyne dál pod stráněmi pod Lhotkou, kde tvoří opět nesčetné meandry a zatáčky a mnoho tůní, kde je živo. Posléze
naráží do další skály u tábora, kolem kterého protéká a dráždí
nejen svými puntíkatými krasavci, ale vůbec bohatým vodním
životem celé generace zde tábořících kluků. Nejeden z nich se
stává na pár chvil pytlákem a zažívá svůj první životní záběr
našeho překrásného potočáka. A je vykulený z toho, co taková
poměrně malá ryba dokáže vyvinout za sílu ke své záchraně.
Prásk! A zase jeden splávek s háčkem patří potoku. Pstruh se

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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háčku pomocí svých kyselin po několika dnech zbaví, kluci
musí ale koupit a navázat nový…
Potok ještě obkrouží tábor a vrátí se ke stráni napravo, ta je prudší a prudší, jak se potok zařezává do údolí směrem k Berounce.
Dál pokračuje údolím pod Ostrovcem klidným proudem díky
velkým tůním. Pro pstruha jsou zde krásná zákoutí, hluboké
břehy, různé bariéry z roští - krásná stanoviště k výpadům za
potravou. Je to jeden z úseků klidu a pohody, žádné chaty, jen les
a louky. Často zde po ránu možno potkat srnčí nebo laň s telkem,
někdy jelena, muflony a samozřejmě černou zvěř (divočáky).

V jedné z tůní mě jednou po ránu překvapil pořádný kus - asi
sto kilo. Přiblížím se kopřivami, že dostanu nějakého puntíkovaného krasavce, a koukám, přede mnou leží v potoce prase
jako medvěd! Hrklo ve mně pořádně! Zpovzdálí pozorovala
prase liška, když mě zmerčila, kvapně vyklidila revír, ale prase
pořád nic, leží a leží. Vezmu kámen, mrštím po něm - a zase nic!
Tak jsem se opatrně přiblížil, a do nosu mě praštil nepříjemný
zápach. Mělo to za sebou, zřejmě bylo postřelené, do potoka si
šlo chladit rány a pošlo…
Nález jsem oznámil místním lovcům a ti prase z potoka odstranili. Dalším častým návštěvníkem v tomto údolí je čáp černý,
krasavec s červeným zobákem a peřím, které na sluníčku přechází do duhově tmavomodré. Ten se zde rád prochází a tu a
tam zobne žabku, čolka či myšku nebo jinou chuťovku, o které
zde není nouze. Potravu pak většinou odnáší nahoru do křivoklátských vrchů, kde má hnízdo a na něm mladé.
V posledních letech se na toku objevují též volavky, které mimo
jiné též rády zobnou naše potočáky. Také zde našel loviště i
severoamerický norek. Tito škůdci naší rybí obsádky se sem
dostali z chovné stanice na Křivoklátě, odkud utekli nebo byli
vypuštěni, kdoví? Jsou to zvířátka velikosti asi naší kuny, v
několika barevných odstínech od černé po světlehnědou. Několikrát jsem jej překvapil při lovu na tůni, je velmi rychlý a
ryby nemají moc šancí, když loví. Jednou jsem se ho pokusil
o pěkného pstruha připravit, ale norek nebyl vůbec pro. Když
jsem jej zahnal do kouta, pstruha sice pustil, ale začal na mne
prskat a protivit se. Dostal jednu za uši a vyklidil bojiště. I toto
je zde možno zažít.

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční
21. srpna 2015 u firmy Zbirovia v 16.35 hod.
Případné bližší informace: Po - pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel.: 601576270, 606550204, 728605840

Štikoun
(pokračování příště)

REALITY WÁGNER s.r.o.
Rokycany, Malé náměstí 104, tel. 371 722 842, 777 313 283, e-mail: reality@rkw.cz

RD 4+1 Lhota p. Radčem, poz. 3704 m2
Dům 3+1 Kařez, poz. 1077 m2
Cena: 4 390 000,- Kč
Cena: 2 950 000,- Kč

2x Byt 1+1 Holoubkov, OV
Cena: 485 000,- Kč

RD 5+1 Radnice, poz. 1200 m2
Cena: 2 690 000,- Kč

RD 2+1 Mýto, poz. 297 m2
Zahrádka s chatkou Liblín, 1473 m2
info o ceně v kanceláři
info o ceně v kanceláři

Více fotografií a kompletní nabídka nemovitostí na www.rkw.cz
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