MĚSÍČNÍK

ZBIROŽSKO

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU,
POČASÍ VE ZBIROZE, DĚTSKÝ KARNEVAL,
MASOPUSTNÍ VEPŘOVÉ HODY

ÚNOR
2014

nákupu nemovitostí ponese město
Zbiroh.
- schválilo prodej pozemku p.č.
1465/1 o výměře 342 m2 – ostatní
plocha v k.ú. Zbiroh. Pozemek
bude prodán za cenu 110,- Kč
za 1 m2 katastrální výměry kupovaného pozemku. Kupující ponese
veškeré náklady spojené s realizací
prodeje pozemku.
- schválilo obecně závaznou vyhlášku
č.1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
V diskusi zastupitelů vystoupili:
Starosta J. Pražský informoval
o ukončení prací na zateplení ZŠ,
opravě Šrámkovy ulice, aktivitách
v souvislosti s výstavbou spalovny
Chotíkov, nové úpravně vody spol.
ASIO s.r.o. na demanganizaci vody
a nových kontejnerech na bioodpad,
dále starosta informoval všechny
přítomné o zasedání Mikroregionu
Zbirožsko na téma práce Policie ČR
a o debatě starostů na téma případného zřízení městské nebo obecní
policie.
Zastupitel p. Kotva vznesl opětovně
požadavek na další kontejnery na
sběr plastů v rámci města.
Zastupitel p. Vonásek požaduje podobně jako předchozí příspěvek
zásadní zvýšení počtu kontejnerů na
separovaný odpad.
Zastupitel p. Herynek požadoval
informace o situaci kolem buněk
určených pro lidi bez přístřeší – odpověděl tajemník úřadu.
V diskusi občanů vystoupili:
Pan Dubský kvitoval některé akce
provedené správcem vodovodů

spol. REVOS.
Pan Rusek diskutoval o problematice
špatného osvětlení Šrámkovy ulice,
nedostatku odpadkových košů v této
lokalitě včetně problematiky znečišťování obce psími exkrementy.
Pan Dousek měl dotaz, zda město
eviduje stížnosti na správcovskou
firmu Inzula, dále se dotazoval na
kvalitativní parametry pitné vody
včetně cenových souvislostí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze zasedání
zastupitelstva města, konaného
dne 12. prosince 2013
Zastupitelstvo města schválilo zprávu
o činnosti rady města za období od
26. 9. 2013 do 12. 12. 2013.
- schválilo rozpočtové provizorium
města Zbiroh na r. 2014
- schválilo pravidla pro poskytování
sociálních příspěvků v rámci péče
o pracovníky v r. 2014
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku města Zbiroh v celkové hodnotě
47 059,07 Kč
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku ZŠ Zbiroh v celkové hodnotě
841 916,47 Kč
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku MŠ Zbiroh v celkové hodnotě
54 955,62 Kč
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku ZUŠ Zbiroh v celkové hodnotě
152 242,29 Kč
- schválilo nákup pozemků st.p.č.
1149 o výměře m2 – zast. plocha,
p.p.č. 1272/2 o výměře 594 m2
– trvalý tr. porost, p.č. 1307 o výměře 1494 m2 – ostatní plocha, p.č.
1307/7 o výměře 1193 m2 – ostatní
plocha, p.č. 1307/6 o výměře 226
m2 – ostatní plocha a p.č. 1453/28
o výměře 482 m2 – orná půda vše
v k.ú. Zbiroh. Dále je předmětem
koupě průmyslový objekt – stavba
bez čp/če umístěný na pozemku
srov. p. 1149 v k.ú. Zbiroh. Pozemky
a průmyslový objekt budou nakoupeny za dohodnutou cenu 1,- Kč za
vše. Prodávajícím je spol. Zbirovia
a.s. Náklady spojené s realizací
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Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 31. prosince 2013
Rada města schválila rozpočtové
opatření č. 14/2013.
- schválila zápis č. 9 z jednání dozorčí
rady společnosti Služby a obchod
města Zbiroh, s.r.o. ze dne 11. 12.
2013
- schválila přidělení těchto bytů dle
návrhu bytové komise: byt č. 6 v č.p.
523, byt č. 20 v č.p. 523, byt č. 5
v č.p. 589, byt č. 10 v č.p. 41 DPS,
byt č. 16 v č.p. 41 DPS, byt č. 19
v č.p. 41 DPS, byt č. 4 v č.p. 524,
podmínkou je přihláška k trvalému
pobytu ve Zbiroze a úhrada dlužné
pohledávky správci BF
- výměna bytů 9 v č.p. 585 a č. 4
v č.p. 583
- schválila změnu odpisového plánu
na IV. čtvrtletí 2013 pro ZŠ Zbiroh,
korekce je o částku 3641,- Kč
- schválila cestovní náhrady za používání smv a stravné dle vyhlášky č.
435/2013 a § 163 odst.1 Zákoníku
práce.
- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v okrsku E Zbiroh za
měsíc 11/2013. Autorem je Policie
ČR, OO Radnice.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Výzva k úhradě místního poplatku ze psů

Životní jubilea – leden 2014
Krajíček Václav
70 let
Král Josef
70 let
Volešák Jiří
70 let
Prušinovský Zdeněk
70 let
Toman Václav
70 let
Lasáková Zdeňka
70 let
Lehká Marie
75 let
Mudrová Marie
80 let
Skačík Oldřich
80 let
Nepeřená Drahomíra
85 let
Inemanová Růžena
83 let
Veverková Jaruška
85 let
Leníková Valerie
84 let
Matoušková Dagmar
88 let
Trejbal Václav
81 let
Matějková Jaroslava
86 let
Lipert Václav
89 let
Tumpachová Julia
83 let

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Zbiroh
č. 2/2004 a je splatný do 31. 3. 2014.
Poplatek ze psa činí ročně:
a) v rodinném domě
50,- Kč
b) v částech Chotětín, Jablečno, Přísednice, Třebnuška 30,- Kč
c) v sídlišti
500,- Kč
d) v sídlišti, je-li vlastníkem psa poživatel důchodu, který je jeho
jediným příjmem
200,- Kč
e) určeného k hlídání provozních objektů
100,- Kč
f) členové České myslivecké jednoty
0,- Kč
Za druhého a dalšího psa jsou poplatky zvýšené (viz vyhláška).
Poplatek je možno uhradit:
v hotovosti na MěÚ Zbiroh, podatelna (1. patro) - každý den,
převodem na účet č. 843565309/0800 u České spořitelny
složenkou
U plateb převodem na účet či složenkou je nutné znát variabilní
symbol (možno použít var. symbol z předchozích let).
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č. 371794003, 371794004
nebo na e-mailu: mesto@zbiroh.cz
Upozornění: Od roku 2014 nebudou poplatníkům rozesílány
výzvy k úhradě ani poštovní poukázky.

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Ivana Lobazová , MěÚ Zbiroh evidence místního poplatku

Bezplatná právní poradna každé první úterý v měsíci

Výzva k úhradě místního poplatku „za odpady“

Advokátní kancelář JUDr. Anny Outlé ve spolupráci s Městem
Zbiroh nabízí bezplatnou právní poradnu.
Jde o cca 15-ti minutovou konzultaci s právníkem. Poradna je určena fyzickým osobám, obyvatelům našeho města a přilehlých obcí.
Poradna bude jedenkrát měsíčně vždy první úterý v měsíci, rozpis
viz. níže. Konzultační hodiny vždy mezi 9,00 a 10,00 hod. dopoledne. K dispozici bude malá zasedací místnost v I. patře budovy
MěÚ Zbiroh, Masarykovo nám. 112.
V případě zájmu o tuto právní poradnu je bezpodmínečně nutné
předchozí objednání na tel. 371 794 003, ing. Květoň, pí. Lobazová. Registrace zájemců bude probíhat podle pořadí tel. objednávky.
Termíny: 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června,
1 července, 5. srpna, 2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince.

Upozorňujeme občany - poplatníky, že do 31. 3. 2014 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2014 (= „místní poplatek za odpady“).
V obecně závazné vyhlášce města Zbiroh č. 1/2013 jsou uvedeny možnosti případného osvobození nebo úlevy od poplatku.
Od roku 2014 nebudou poplatníkům rozesílány výzvy k úhradě
ani poštovní poukázky. S dotazy týkajícími se tohoto poplatku
kontaktujte pracovnici městského úřadu Zbiroh Ivanu Novákovou na tel. č. 371 794 003(4). Více informací o poplatku
naleznete také v Měsíčníku Zbirožsko z ledna 2014.
Ivana Nováková, Městský úřad Zbiroh
evidence místního poplatku

Ing. J. Květoň

Informace k provozu SMS InfoKanálu města

trovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).
Podrobné informace k registraci a využívání InfoKanálu jsou
zveřejněny na webových stránkách města.
Další novinkou je zveřejňování zpráv „Hlášení městského rozhlasu“ na webu města, které jistě občané uvítají.
ZK

Vážení spoluobčané,
město Zbiroh Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit
dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu
města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregis-

KULTURA
HORY SVĚTA  

je název první letošní výstavy pořádané Městským muzeem
ve Zbiroze. Výstava souboru fotografií Hory světa od autora
a zbirožského cestovatele Petra Němce bude zahájena ve čtvrtek 20. února 2014 v 17.00   hodin. Při této příležitosti nás
autor fotografií s cestovatelem Petrem Tatarem krátce seznámí
se společnými vzpomínkami na cesty po velehorách. Výstava potrvá do 21. 3. 2014. Srdečně vás zveme. Na setkání
se těší  muzeum@zbiroh.cz.
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Masopustní vepřové hody

v sobotu 22. února 2014 od 10,00 hodin v proluce na Masarykově náměstí.
Čeká na Vás ukázka bourání masa, ukázka ruční výroby jitrnic
a jelit, zabijačkové pochoutky, masopustní koblihy a koláče.
Pivo, káva grog, medovina, svařák a mnoho dalších pochutin.
Hodování Vám zpříjemní Cheznovanka.
Srdečně zve Město Zbiroh.

Sbor dobrovolných hasičů Zbiroh Vás srdečně zve na

19. HASIČSKÝ BÁL
22. února 2014 v sokolovně od 20,00 hodin
K tanci hraje skupina Galaxie.
Vystoupení Disco Klub TEAM, SOPTÍCI Kralovice
Bohatá tombola, vstupné 100,- Kč,
vstup ve společenském oděvu.

Zájezd na divadelní představení

Připravujeme zájezd do Divadla v Celetné – Kašpar na komorní
představení „To nemá chybu“. Komedie amerického autora
o vztahu muže a ženy. Představení se uskuteční 26. února 2014
(středa). Autobusová doprava zajištěna – Zbiroh-Kařez-Praha
a zpět.
Zájemci se mohou přihlásit v Informačním centru ve Zbirohu.

HIMÁLAJE

Srdečně zveme do zbirožského muzea na cestopisnou přednášku Petra Tatara pořádanou ve čtvrtek 27. února 2014
v 17.00 hodin. V příjemném prostředí výstavy Hory světa nás
cestovatel zavede nejen do Himálají. Nenechte si ujít vybranou
projekci v podání zkušeného cestovatele a zábavného vypravěče. Těšíme se na shledání s Vámi.
D. Viletová

Připravujeme na březen:
1. 3.
24. -28. 3.
25. 3.
27. 3.

Foto: Petr Herynek

Fotbalový ples – sokolovna
Jarní burza ČSŽ – kino
Výstava výšivek B. Nepeřené – vernisáž – muzeum
Beseda: Aleš Březina: Ze světa hudby

V sobotu 18. ledna zahráli před téměř zaplněným sálem kina
ochotníci z Radnic představení Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. 					
DT
Jan Vokáč, Václ. Tuček, Hynek Ebrhardt, Hynek Smíšek, Jos.
Mizera, Jos. Kocna, Tomáš Donát, Frant. Matoušek.
Dne 29. října byly v dražbě prodané staré vystavené huti
a hory, které byly od panství odtržené, koupila je ta samá banka,

KRONIKÁŘSKÉ OZVĚNY
1877 – Zima byla velmi mírná, tak že ji staří lidé takovou nepamatovali.
5. dubna 1877 bylo panství Zbirožské s Točníkem, Vosekem
a Mirešovem v exekuční dražbě prodáno na hypoteční kasu ve
Vídni za 3 90.000zl. V měsíci září byl puštěn Dr. Strousberg
z vězení v Moskvě na svobodu a ubytoval se v Berlíně.
Dne 8. října počalo úřadovati nově zvolené obecní zastupitelstvo,
které pozůstávalo: Pan Tomáš Smutný – purkmistr, p. Frant.
Wilt – radní, p. Josef Jedlička – radní, p. Josef Pokorný – radní,
který se později odstěhoval do Líšné a na jeho místo p. Václav
Ryba zvolen byl.
Páni výborové : Jan Wolman Dr. med. ve Zbirohu, Josef Bajer,
Peter Sládek, Josef Matoušek, Frant. Vodrážka, Jos. Mudra,

Budovy bývalých železáren na Borku dnes.
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Foto R. Pražský

co panství Zbirožské již koupené měla za 500 000zlatých.
30. října byl prodán Borek a nově vystavené hutě, vagonka
na Holoubkově a koksárny v Mirešově, které koupily pruští
Šlesinger a Mančík za 200 000zlatých.

HISTORIE
V Podhradí a Chaloupkách

V Chaloupkách ve dvacátých letech také
dobíhala výroba cvočků, kterými se zejména v armádě pobíjely podrážky bot - jednak
aby boty neklouzaly, jednak aby déle vydržely. Jedna z posledních už nepoužívaných
cvočkařských výhní byla donedávna ve
sklepu domu č.p. 159, ale padla za oběť
touze po krbu, na který byla přestavěna.
Dalším řemeslem v Chaloupkách byli
malíři a natěrači bratři Dvořákové – Josef
pracoval se svými syny Jardou a Mirou
a jeho bratr Antonín se svým synem Tondou, a konečně Hynek Mizera, který se
specializoval na natěračské práce. Bratři
Dvořákové, aby si nekonkurovali, měli
dohodu, že Josef bude malovat v širokém
okolí všechny školy a Antonín zase kostely a fary a také zbirožský zámek. Josef
Dvořák, starý vojenský muzikant, byl také
kapelníkem místní dechovky.
Dále byli v Chaloupkách dva kováři,
Míka a Kašák. Míka byl typický kovář
a podkovář, Kašák se svými syny Honzou
a Tondou vyráběli ve sklepní dílně v domě
hned vedle Vokáčů různé kusové kovářské
výrobky, jako ozdobné mříže, rámy, nádoby, ruční i nástěnné držáky na svíčky, ozdobné lucerny (jednu takovou mám doma
ve verandě), kovová vrátka i vrata. Byli
poměrně úspěšní, a tak si později postavili
naproti sokolovně moderní kovářskou
a strojírenskou dílnu, která však v době
hospodářské krize zanikla (příčinu přesně
nevím). Tady je třeba poznamenat, že ve
Zbiroze byly ještě tři strojírenské výrobny,
které se specializovaly na výrobu menších
sérií různého nářadí, které by ve velkosériové výrobě ve Zbirovii byly ekonomicky
nevýhodné. Byla to menší výrobna pana
Svejkovského na Škvárovně a větší výrobna pana Svejkovského (bratr?) u nádraží
a konečně rodinný podnik pana Razíma na
Zámostí, kde se zejména vyráběly podle
vlastního patentu v odbytu i praxi velmi
úspěšné plechové převodové štipky (štípací kleště). Je třeba zmínit i dílnu zámečníka
pana Kleknera na Škvárovně, kde se také
opravovala kola.
K přehledu řemeslníků bych chtěl přiřadit
ještě jednoho nechaloupeckého, a to pro
zvláštnost jeho povolání, které se vyskytovalo velmi zřídka. Byl to otec mé ženy
a byl vyučeným sekerníkem. Se sekerou,
pilou, dlátem na dřevo, hoblíkem a met-

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

rem a tužkou dokázal postavit nový nebo
rekonstruovat starý mlýn včetně propočtů
všech převodů a ozubení a lopatek a pohybu mlýnských kamenů a sít. Byl zván na
práci i do velmi vzdálených mlýnů a jeho
práce a šikovnost byla velmi oceňována.
V Podhradí bylo ještě pět menších sedláků,
kteří hospodařili především na propachtovaných polích. Vzájemně si dost vypomáhali, zejména pan Slabý a pan Jaroš.
Protože jim po zaplacení pachtu moc nezbylo, snažili se prodávat zejména místní
zbirožské honoraci máslo, tvaroh, mléko,
vajíčka, ovoce, brambory, zrní, povidla
a další zemědělské produkty a kromě toho
si zejména muži sháněli vedlejší práci.
Moderní zemědělské stroje tehdy ještě
neexistovaly nebo byly pro tyto sedláky
cenově nedostupné, a tak se například
u většiny z nich obilí mlátilo ve stodolách
v zimě pomocí cepů. Také se připravovala
povřísla na příští žně. Ulevilo se jim až
později, když zbirožští sedláci založili mechanizační družstvo a prvním společným
nákupem byla mlátička, která podle rozvrhu putovala po celé obci. Ve volnějších
obdobích se také u rybníčku u Velebilů
za Vlčí jámou z hlíny a slaměné řezanky
zhotovovaly vepříky pro připravovanou
přístavbu v hospodářství. V Chaloupkách
žil také jeden z posledních řezníků, pan
Raboch, který ale neměl svoji provozovnu
a živil se výlučně domácími porážkami
u zákazníků.
Pokud jsem se zmínil o vedlejších zaměstnáních, chaloupečáci pracovali hlavně jako
pomocní dělníci na stavbách a – především
v zimě – na těžbě dřeva v Colloredo-Mansfeldských lesích. Jejich správa na Švabíně
zaměstnávala jen minimum stálých lesních
dělníků a podle konjunktury přibírala
či propouštěla sezónní pracovníky. A to
bylo pro obě strany výhodné. Jenom je
třeba říci, že porážet nemohl každý, na to
musel být fortel, jednak aby padající strom
někoho nezranil či dokonce nezabil, jednak
proto, aby porážený lesní velikán padl
přesně tam, kam bylo třeba. A to většina
chaloupeckých uměla.
V Chaloupkách působil také švec - starý
čert Port (pro svou stálou navztekanost).
Jeho syn Karel v budově tehdejší Hospodářské záložny provozoval obchod s obuví,
ale zničila ho jako mnohé jiné baťovská
konkurence. Někteří další obyvatelé pracovali v továrně na nářadí Zbirovia a měl
tu chalupu č.p. 152 i rod Belšánů, kteří po
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několik generací byli obecními hrobníky.
Proto se také té chalupě říkalo „u Hrobníků“. Posledním z nich byl můj pradědeček
Antonín, který měl tři syny, ale ani jeden
z nich nechtěl v rodinné tradici pokračovat.
A tak se pradědeček domluvil se sousedkou
paní Linhartovou a předal řemeslo jejímu
synovi Josefovi. V Chaloupkách stejně
jako v celém Zbiroze byly obytné domky
většinou přeplněné – v každém žilo zpravidla 4 až 6 i více lidí. Proto když někdo
zemřel, nebylo možné nechat ho do pohřbu
doma. A tak se nebožtíci ukládali v márnici
za kostelem na širokou černou dubovou
lavici s habrovými nohami, kde čekali
až do doby, než pro ně truhlář pan Švarc
od potoka, který vyráběl hlavně nábytek,
zhotovil rakev na míru. Tu lavici jsem měl
ještě nedávno v garáži, ale podlehla času
a řádění mých vnuků.
Konečně je třeba připomenout i dlouholetou tradici draní peří. V Chaloupkách bylo
bezpočet husí, a tak bylo jejich škubáním
o práci postaráno. Peří se dralo jednak
na výbavu (na peřiny a polštáře) pro
chaloupecké dívky, ale vzhledem k jeho
množství i na prodej. Dralo se postupně
v jednotlivých chalupách a rodiny si
vzájemně pomáhaly. Hospodyně napekla
buchty, vdolky nebo koláče a uvařila kafe,
ženy draly a zpívaly a vyprávěly a muži
se střídali ve čtení nějaké knihy. V Chaloupkách to byly zejména tři díly románu
„Lips Tulian“, což by dnes byl nesmrtelný
thriller. Byl tam poctivý zchudlý a nešťastně zamilovaný šlechtic, loupeživí rytíři,
krásné ženy, uhrančivé cikánky, zazděná
mladá a krásná hraběnka a spousta loupeží,
bitek, vražd a krve, aby nakonec všechno
dobře dopadlo.
Chaloupky měly také svoji kuriozitu. Tou
byl bratr mého dědečka Antonín, tedy můj
prastrýc, kterého znal celý Zbiroh jako
„Toníčka Belšánů“. Ten se vyučil krejčím,
ale brzy pochopil, že se tímhle řemeslem
ve Zbiroze při počínající konkurenci
oděvního průmyslu dlouho neuživí. Kromě
toho nebyl moc „dělnej“ (mohl bych užít
přesnější výraz, ale nechci moc kritizovat
vlastní předky), a tak pracoval skutečně jen
když nebylo zbytí. Bydlil v jedné místnosti
v suterénu nového domu Linhartových (po
něm tam žila Pepička Herbotová). Byl velice zručný a kromě toho, že sem tam něco
ušil nebo nějaký oblek upravil či opravil,
spravoval také boty a budíky a hodiny.
A podle toho vypadal i jeho byt. V jednom

rohu stála postel a vedle ní stůl se dvěma
židlemi a kamna, v druhém rohu krejčovská panna a skříňka se šicími potřebami,
před ní svérázný botník s opravenou obuví
a s botami, které na opravu čekaly, u botníku verpánek (prťanda) a nízký stolek se
ševcovským nářadím, šídly a popem a po
levé straně ještě polička s opravovanými
budíky a hodinami. S jejich opravou měli
zákazníci vždy velký problém. Trvala většinou velmi dlouho vzhledem k Toníčkovu
systému oprav. On totiž neměl nikdy žádné
náhradní součástky a čekal, až mu někdo
přinese na správku stejné či podobné hodiny nebo budík. Z těch příslušnou součástku
vymontoval a použil ji na opravu a tak
stále dokola. Stávalo se, že někdo čekal
na opravu také více než rok. Toníček také
chodil vypomáhat na pole sedlákům. Ale
ani tam se nepřetrhl, vyprávěl ženským
o senách a o žních či při sklizni brambor
různé historky, anekdoty a vtipy nebo jim
podrobně sděloval různé recepty, protože
byl skutečně také vynikající kuchař. Ale

INFORMACE
Jak bylo – průběh počasí
ve Zbirohu v roce 2013

Celkově byl loňský rok ve Zbirohu teplotně mírně nad dlouhodobým normálem.
Toto konstatování ale nevystihuje průběh
vegetační sezóny. Přelom zimy a jara byl
chladný a sněhová pokrývka ležela až do
konce března. Příchod prvních teplých
dní se opozdil a opozdil se i vývoj vegetace. Toto zpoždění příroda již nedohnala
a bylo to patrné po celé léto až do podzimu. Nejchladnějším dnem uplynulého
roku byl 26. leden, kdy teplota vzduchu
dva metry nad zemí klesla na -17,3˚C.
Nejteplejším dnem byl 28. červenec, kdy
bylo na meteorologické stanici Zbiroh
naměřeno 35,7˚C.
Podíváme-li se do tabulky na loňské
srážky, vidíme, že byl loňský roční úhrn
vysoko nad dlouhodobým normálem. Relativně hodně srážek spadlo hned v lednu
a únoru, ať už ve formě dešťové či sněhové. Na tuto situaci navázaly mimořádně
deštivé měsíce květen a červen. Zbiroh
nebyl prudkými dešti naštěstí tolik posti-

Foto: archiv muzea

všichni ho tak znali a také ho tak brali.
V létě se chodil často koupat do Flusáru
nebo k Malému rybníčku a bavil tam
mládež poutavým vyprávěním o své účasti
v bojích první světové války na italské
frontě a v Bosně a Hercegovině. Při tom

nikdy nebyl ani na vojenské presenční
službě. Byl starým mládencem a až někdy kolem padesátky se oženil někam na
Šumavu za Klatovy, ze Zbiroha zmizel
a potom jsme už o něm nic ani neslyšeli.
Ing. Karel Matějka

Průměrné teploty (˚C)
Měsíc
2012
Leden
Únor

2013

Srážkové úhrny (mm)

Normál
1961-1990

2012

2013
(ručně)

Normál
1961-1990

0,5

-1,3

-2,7

56,7

42,0

27,6

-4,8

-1,9

-1,2

13,1

44,2

28,2

5,6

-1,1

2,4

11,6

23,7

31,7

Březen
Duben

8,3

7,9

6,9

44,2

29,1

44,1

Květen

14,3

11,1

11,7

35,1

130,9

69,7

Červen

16,4

15,3

14,9

81,0

137,6

87,4

Červenec

17,4

19,4

16,5

75,6

55,4

67,0

Srpen

18,5

16,9

16,1

74,0

157,6

75,6

Září

12,9

11,9

12,7

34,1

40,3

47,3

Říjen

7,1

8,5

7,7

60,2

48,7

35,3

Listopad

4,3

3,5

2,5

44,7

31,4

37,8

Prosinec

-0,3

0,8

-1,2

48,0

9,8

29,2

8,4

7,6

7,2

578,3

750,7

580,9

ROK

žen, ale oblasti na dolních tocích řek byly
počátkem června po jedenácti letech opět
zasaženy velkými povodněmi. Po srážkově klidnějším červenci přišel silně deštivý
srpen. V té době bylo na mnoha místech
vidět obilí před sklizní nejen polehlé, ale
silnými přívalovými dešti doslova přibité
k zemi. Škody po loňských deštích byly

Odložená členská schůze ČSŽ

patrné i na nezpevněných cestách, postihly také hospodaření na rybnících.
Spolu s přívalovými dešti a bouřkami
přišel v srpnu i silný bořivý vítr, který
zejména 4. a 6. srpna napáchal mimořádně velké polomy v podmáčených lesích
kolem Zbirohu.
Hynek Bílý

Rokycanský deník zdarma pro obyvatele DPS

Výbor ZO ČSŽ ve Zbiroze se omlouvá všem členkám organizace,
že v březnu letošního roku se nebude konat členská schůze spojená s oslavou MDŽ. Důvodem je rekonstrukce velké zasedací
síně MěÚ.
Schůze se uskuteční v náhradním termínu.

Firma Lesospol, s.r.o. Zbiroh věnovala obyvatelům domu
s pečovatelskou službou ve Zbiroze dárkový certifikát ve formě
ročního předplatného Rokycanského deníku. Každé ráno si
mohou zapůjčit noviny na okně před knihovnou ve 2. patře DPS.
DT

Za pochopení děkuje výbor ZO ČSŽ ve Zbiroze.
5

Vánoční koncert v kostele se vydařil

ve Zbiroze bylo k 31. 12. 2013 vybráno 47 208,- Kč.
Děkujeme MěÚ ve Zbiroze za spolupráci, ochotným dobrovolníkům za pomoc při organizaci koncertu a všem návštěvníkům,
kteří dobrovolným vstupným a zakoupením obrázku zase o něco
zvýšili částku na opravu varhan.

Vánoce jsou za námi, zbývá poděkovat všem za přípravu vánočního koncertu. Velké díky patří ZUŠ V. Vačkáře ve Zbiroze pod
vedením paní ředitelky K. Egermaierové, všem učitelům a žákům
za krásný program a nádherné obrázky, které se po koncertu dražily. Bylo vybráno 4 020,- Kč v dražbě obrázků a na dobrovolném
vstupném 5 509,- Kč. Na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše

Varhany v kostele sv. Mikuláše
ve Zbirohu

V současné době jsou v kostele
sv. Mikuláše ve Zbirohu částečně demontovány varhany. Jejich oprava bude
vyžadovat částku 2 000 000,- Kč. Na tuto
opravu můžete přispět darem na účet:

A. Tipplová

3078191349/0800, vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 1891. Na
požádání Vám bude vystaveno potvrzení
o daru.
Prosíme, aby ti, kteří přispějí na varhany
zasláním částky na účet, kontaktovali
paní Annu Tipplovou (tel.: 775864620)

škole slouží především jako motivace. Doufáme, že všichni žáci
v druhém pololetí budou k umění přistupovat především s nadšením a ochotou věnovat mu část svého volného času.
V lednu se uskutečnil zápis nových žáků do všech čtyř oborů
(hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického),
a to i na našich pobočkách v Mlečicích a Mýtě. Velice nás potěšil zájem, se kterým nejen ti nejmladší, ale všichni lidé napříč
věkovým spektrem k zápisu do naší školy přišli.
Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň. Veškeré aktuality
o chodu školy a o našich akcích naleznete na našich webových
stránkách www.zuszbiroh.cz

ZUŠ INFORMUJE

První měsíc nového roku 2014 přivítal žáky ZUŠ Zbiroh
hned s několika zajímavými výzvami. Letošní soutěž MŠMT
je vypsána pro mladé klavíristy, kytaristy a houslisty. Školní kolo se uskutečnilo v pondělí 13. ledna a ti úspěšní z něj
postoupili do okresního kola, které se v průběhu února uskuteční v ZUŠ Rokycany. Našim žákům, ale i jejich blízkým,
kteří je ve studiu podporují, přejeme do dalšího kola hodně
štěstí a také dostatek sil a času pro poctivou domácí přípravu.
Stejně jako v základní škole, tak i v té základní umělecké je leden spojen s pololetním vysvědčením. A jak už to bývá, někoho
známky potěší a naopak. Ať už ale dobré či špatné, známky v naší

ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh
představuje: Výtvarný obor

Na ZUŠ V. Vačkáře ve Zbiroze vyučuje
nyní studijní zaměření výtvarný obor již
třetím rokem Mgr. Jitka Liscová. Toto
studium v první řadě rozvíjí osobnost
a podporuje individuální schopnosti žáků.
V prvotních krůčcích přípravného studia
se tvůrčí skupina zaměřuje na poznávání,
ověřování a rozvíjení předpokladů, které
v sobě již žáčci přirozeně mají. Společně poznávají své dosavadní hranice
ve výtvarném vyjádření, hledají to, co je
na výtvarné tvorbě zajímá, co je překvapuje, co neznají. Ověřují si své dosavadní
zkušenosti a posouvají hranice svého
chápání vizuálního světa. Jednotlivé
techniky, metody, činnosti a náměty se

CESTOVÁNÍ
Norsko (dokončení)

V pátek ráno jsme přejeli do hlavního
města Norska Osla, kde jsme měli celý den
na prohlídku a odpočinek. Prohlédli jsme
si přístav, obdivovali velké lodě plující
zálivem i lodě kotvící v přístavu. Navštívili
jsme muzeum Fram (v norštině to znamená
vpřed). V budově muzea je celá loď Fram,
na které se plavil Rold Amundsen se svojí
posádkou k severnímu pólu. Procházeli
jsme celou lodí a všechno si se zájmem

a sdělili jí údaje pro vystavení potvrzení
o platbě.
Děkujeme.
Římskokatolická farnost
Masarykovo nám. 133, 338 08 Zbiroh
tel.: 731 619 669

Jan Vitinger Dis.

během vyučování vzájemně prolínají,
doplňují a rozvíjejí na základě zájmu
konkrétních jednotlivců v rámci skupiny.
Povaha učiva a pedagogického záměru se
v rámci možností přizpůsobuje povaze
dětí a specifickým potřebám skupiny,
kterou spolu tvoří, a která má pokaždé
svoji jedinečnou atmosféru. Tvorba je
přizpůsobena stupni rozvoje, individualitě
a emocionálním potřebám žáků.
Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí
výtvarné dispozice žáků – vnímání,
myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost a toto se promítá
i do utváření osobnosti žáka. Žáci nacházejí porozumění výtvarnému jazyku,
včetně jeho aplikací ve výtvarném umění
a tím se utváří jejich celoživotní vztah

k výtvarné kultuře. Cílem je podněcovat
děti k tvořivému uchopování věcí kolem
sebe, podněcovat jejich intuici, rozvíjet
jejich představivost a především radost
z výtvarné tvorby.
Mimo úspěšné účasti na soutěžích žáci
výtvarného oboru spolupracují se zbirožským kostelem sv. Mikuláše, pro který
v minulém školním roce tvořili výzdobu
pro Noc kostelů. V listopadu 2013 byla
žákům umožněna večerní prohlídka kostela za doprovodu samotného pana faráře.
V prosinci pak děti poskytly své obrázky pro prodej při vánočním koncertě,
za účelem finanční podpory rekonstrukce
místních kostelních varhan. Těšíme se na
další spolupráci.

prohlíželi. Tísnivě na mne působily úzké
chodbičky a malinké kajuty s uzoučkými
lůžky. Loď určitě nepředstavovala místo
pro pohodlné cestování. Průkopníci museli
být odvážní a tvrdí nadšenci pro poznání
nepoznaného. V duchu jsem se jim obdivoval a klaněl v hluboké úctě. Pokračovali jsme v prohlídce města a popojížděli
z místa na místo. Vyjeli jsme na vyhlídku
nad město, odkud byl krásný pohled
na Oslo a moře, které jej v širokém oblouku obklopovalo. Byli jsme si prohlédnout
i známý skokanský můstek Holmenkollen.
Dost času jsme strávili v rozsáhlém Vige-

landparku, kde bylo nespočet kamenných
soch, které městu věnoval rodák a sochař
Gustav Vigeland. Všem sochám vévodí
přes 14 metrů vysoký monolit proplétajících se lidských těl vytesaný z jediného
žulového kvádru.
Zajímavý moment si pamatuji při odpočinku na lavičce v dalším parku. Na perfektně
sestříhaném anglickém trávníku si hrála
dáma ve středních letech s pejskem. Házela
mu míček a pejsek jej radostně aportoval.
Náhle pejsek zaujal typickou polohu a na
krásně sestříhaný trávník si ulevil. Dáma
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Mgr. Jitka Liscová

oblečená v módním kostýmku, ověšená
šperky a prsteny, otevřela kabelku, vyndala
igelitové rukavice a pytlík, klesla na bobek
a psí exkrementy pečlivě posbírala. Pak i
s pejskem důstojně odkráčela. Dívali jsme
se na to s otevřenou pusou a srovnávali
vychování a úroveň zde a u nás doma. Ve
Zbiroze jsem jednou na úseku od radnice
k mostu přes Zbirožský potok napočítal
dvacet psích hromádek. Je to smutné
konstatování a bohužel se stav nelepší.
Večer jsme se všichni sešli u našeho autobusu, zamávali na rozloučenou Norsku.
Trajektem jsme se přeplavili do dánského
přístavu Helsingeru a pokračovali v jízdě do hlavního města Dánska Kodaně.
V šest hodin ráno zaparkoval náš autobus
na velkém parkovišti v přístavu. Byl nádherný slunečný den a před sebou jsme měli
jedenáct hodin na prohlídku města. Procházeli jsme ulicemi kolem četných kanálů,
vzájemně propojených v celé Kodani.
V kanálech byla pod hladinou spousta jízdních kol, která tam někdo odhodil. Když
jsem viděl první kolo, chtěl jsem se pro něj
potopit. Ještěže mi to kamarádi rozmluvili.

Město je plné krásných udržovaných parků, kde je radost posedět. Došli jsme až na
okraj města, kde je v moři u břehu symbol
města – bronzová socha Malé mořské víly
Hanse Christiana Andersena. Sledovali
jsme i střídání stráží před sídlem dánského
krále a dánským parlamentem. Parádní
uniformy vojáků a okázalý ceremoniál
byl velice zajímavý. Jako bývalý důstojník
a při slavnostních příležitostech velitel
nebo přímo praporečník bojové zástavy,
jsem to patřičně ocenil. Toulání městem
bylo na každém náměstí zpestřeno vystoupením nějakých artistů, klaunů nebo
hudebníků. Bylo se na co dívat, a tak čas
rychle utíkal. Při odpoledním návratu
k parkovišti autobusů jsem objevil autobus
s českou SPZ. Dal jsem se do řeči s řidičem a zjistil, že je to zájezd z rokycanské
nemocnice. Opět se potvrdilo, že svět je
malý. Řidič mně prodal za naše koruny čtyři plechovky Gambrinusu a já byl naprosto
spokojený. V našem autobusu zásoby již
vyschly. U parkoviště nad širokým kanálem provozovala nějaká firma dumping.
Opovážlivec byl vyvezen do kabiny vyso-

kého lodního jeřábu a odveden na konec
dlouhého ramene jeřábu. Za kotníky byl
uvázán na pružné popruhy a potom skočil
po hlavě nad vodní kanál. Několikrát zapéroval, zakroužil nad kanálem a poté byl
vysvobozen. Shodli jsme se všichni, že
takový zážitek si rádi odpustíme. Zvlášť
když se jeden plnoštíhlý Němec posilněný
několika pivy na dumping přihlásil. Skočil
dolů, zhoupl se a při kroužení nad kanálem
vyprázdnil útroby. Jeho zvratky pleskaly
až na molo a my, co jsme přihlíželi, jsme
se rozprchli doslova, jako když do vrabců
střelí.
Večer jsme z Kodaně odjeli do přístavu
Gedser, nalodili se na trajekt a přepluli do
přístavu Rostok. Následovala dlouhá cesta
přes Německo na hraniční přechod Cínovec. Před polednem jsme si v první české
hospodě dopřáli brzký oběd, tradiční gulášek s šesti a pivčo. Vždy jsem ctil přísloví:
„Všude dobře, doma nejlíp.“ Po poledni
jsme se v Praze rozloučili a já osamocen,
znaven, ale plný zážitků a dojmů cestoval
vlakem na Zbiroh.
Váš Petr Němec

„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo 2 mistrovská utkání s bilancí 0-0-2.
12. kolo (neděle 5. 1., ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „B“ – HC
Handball Plzeň: 2:5. Branky TJ: Pavel Diviš 2x.
13. kolo (sobota 11. 1., ZS KOOP Plzeň): HC Město Touškov
– TJ Město Zbiroh „B“: 11:0.
Po třinácti odehraných kolech se nacházelo zbirožské hokejové
„B“ mužstvo na průběžné poslední pozici KSM D s bilancí 1-110, zisk 3 bodů, skóre 21:74.
Dodejme, že dne 31. 12. 2013 se v Rokycanech uskutečnilo
tradiční silvestrovské přátelské utkání hráčů „A“ + „B“ mužstev
oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh. Na utkání, které se neslo
v přátelské a sváteční atmosféře, dorazilo téměř 30 hráčů oddílu!
Výsledek zápasu byl smírný – 5:5.
Nadcházející zápasy jsou uveřejňovány na adrese http://www.
zbiroh.cz/aktuality-z-mesta-a-okoli/kam-za-sportem/ a domácí
zápasy jsou rovněž vyhlašovány městským rozhlasem.
Další průběžné informace, výsledky, aktuality a fotografie
dostupné na webových adresách http://hokejzbiroh.blogspot.
cz/, http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/, http://plzenskyhokej.cz/ a http://
zbirohhokej.rajce.idnes.cz/ . Informace rovněž k dohledání na
facebookové skupině „TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje“
či v regionálním tisku.
V minulém vydání měsíčníku jsme děkovali sponzorům, kteří
se podílejí na činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh.
Dalšími, kteří doposud přispěli na činnost oddílu v této sezóně,
jsou Jiří Vinš – Autodíly PRO-CAR a Stanislav Rubáš + Pavel
Vinš – zednictví. Děkujeme!

SPORT
Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si
Vám prezentovat aktuální informace z činnosti oddílu ledního
hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí 15. prosinec 2013 – 15.
leden 2014. Soutěže se již přelily do 2. poloviny základní části
sezóny 2013/2014, a tak se zbirožská mužstva opět střetávají
s týmy, s nimiž se již během této sezóny utkala. I nadále probíhá pravidelný trénink pod vedením oddílových trenérů (každý
pátek ZS Rokycany).
„A“ mužstvo (KSM C): sehrálo 2 mistrovská utkání (od počátku
sezóny doposud 11). Bilance za zmíněné mezidobí činila 2-0-0.
Ve 12. kole (neděle 5. 1., ZS ČEZ II Plzeň) „A“ mužstvo přejelo tým HC Ekonomické stavby Plzeň v poměru 6:0! Brankář
Bartovský si připsal 1. letošní nulu. Branky vsítili: Zikmund 3x,
Kokoška J., Košťálek J. a Křížek. Pro Jardu Košťálka se jednalo
o premiérovou trefu v „A“ mužstvu!
13. kolo (neděle 12. 1., ZS Rokycany): „A“ mužstvo přivítalo
tým Sokol Lipnice, za nějž nastupuje řada hráčů z Rokycanska.
Ačkoliv se soupeř nachází ve spodních patrech tabulky, aktivitou
nás velmi zaskočil a v polovině utkání vedl již 5:1. Ukázala se
však síla zbirožského „A“ mužstva a do konce utkání se nám
podařilo vývoj zvrátit ve svůj prospěch, kdy jsme si připsali body
za těsnou výhru 6:5! Jako pravý kapitán mužstva se projevil
Roman Pichlík, jenž vstřelil 4 branky. Jeho bratr Marek však nezůstal pozadu a na důležité výhře se podílel zbylými dvěma góly.
Po třinácti odehraných kolech se nacházelo zbirožské hokejové
„A“ mužstvo na průběžné 1. pozici KSM C s bilancí 10-0-1, zisk
20 bodů, skóre 74:26.

Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier.

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Petr Kugler, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek, Rudolf Pražský. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.
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Prodám rodinný domek 3+1
s velkou zahradou, plyn, není podsklepený. Zbiroh, Masarykovo nám. 99.
Bližší informace na tel.: 602 852 809.

Kulturní plán 2014 – I. pololetí

Únor
14.-16. 2. Valentýnský víkend – zámek Zbiroh
20. 2.
Výstava fotografií Hory světa – P. Tatar, P. Němec,
zahájení - muzeum
22. 2.
Vepřové masopustní hody – proluka na Masarykově
nám. Zbiroh
22. 2.
Hasičský ples – SDH Zbiroh – sokolovna Zbiroh
23. 2.
Dětské maškarní odpoledne – sokolovna Zbiroh
26. 2.
Zájezd na divadelní představení - Praha
27. 2.
Cestopisná přednáška P. Tatar – Himálaje - muzeum

POTRAVINY
LAHŮDKY

Březen
1. 3.
Fotbalový ples – Sokolovna Zbiroh
24. -28. 3. Jarní burza ČSŽ - kino
25. 3.
Výstava výšivek B. Nepeřené, zahájení - muzeum
27. 3.
Beseda: A. Březina: Ze světa hudby - muzeum

ZBIROH
Zámostí 422

rozšířen prodej lahůdek
- celý sortiment od firmy

Duben
7.-13. 4. Velikonoční výstava ČSŽ a ZŠ – kino
10. 4.
Zájezd na Slovanskou epopej na NG Praha (v jednání)
12. 4.
Jarní farmářské trhy - proluka na Masarykově nám.
19. 4.
Velikonoční jarmark – zámek Zbiroh
25. 4.
Výstava obrazů a plastik J. Vozky, zahájení - muzeum
29. 4.
III. ročník setkání badatelů Strousbergova železnice
– muzeum

lahůdky
Pilík - Mýto

Denně čerstvé zboží,
možnost objednávek
chlebíčků, salátů,
aspiků, obložených
mís. To vše
za nízké ceny.

Květen
10. 5.
17. 5.
22. 5.

Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka
Slavnosti růžových vín – zámek Zbiroh
Výstava Vojna hlavně smutná (100 let od 1. světové
války) - muzeum
23. 5.
Noc kostelů
24.-25. 5. Gotická bitva pod zámkem – zámek Zbiroh
25. 5.
Vačkářův Zbiroh – 21. ročník - proluka na Masarykově nám.
Červen
1. 6.
6. 6.
21. 6.
28. 6.

OTEVŘENO: PONDĚLÍ - NEDĚLE 7,00 - 18,00 hod.
Ceny inzerce pro nové Zbirožsko od 1. 1. 2014:
Celá strana (180 x 254 mm)
1300,Kč
½ strany
(180 x 122 mm)
680,- Kč
¼ strany
(180 x 60 mm, 88 x 122 mm) 360,- Kč
1/8 strany
(88 x 60 mm)
240,- Kč
1/16 strany (88 x 30mm)
120,- Kč
Do 3 řádků		
75,- Kč
Tyto ceny platí pro jednorázovou inzerci.
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
Sleva při opakované inzerci
do 3 výtisků
-3%
				
do 6 výtisků
-10%
				
celoroční
-20%
Výše uvedené ceny byly schváleny usnesením Rady
města Zbiroh č. 164/13
ze dne 20. listopadu 2013.

Dětský den
Muzejní noc u Sládků - muzeum
Pivní slavnosti – 7. ročník - proluka na Masarykově
nám.
Promenádní koncert – Masarykovo nám.

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