MĚSÍČNÍK
Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás informoval
o činnosti a plánech našeho města.
Z množství informací vybírám ty důležitější - oprava povrchů komunikací Husova a Zámostí, rekonstrukce Sokolovny a zateplení bytových
domů.
Práce na opravě komunikací Husova
a Zámostí se opozdily oproti očekávanému
plánu. Důvodů bylo několik. Výměnou vodovodu a dešťové kanalizace došlo v horní
části Husovy ulice k úpravě příkopů, část
příkopu byla zatrubněna. Podle původního
projektu měla dodavatelská firma opravit
pouze povrchy komunikací a kanalizační
šachty. Aby však byla oprava komunikace
kvalitní, požadovali jsme, aby došlo ke
změně odvodnění komunikace a úpravě
krajnic osazením obrubníků, aby v budoucnu bylo možné v Husovce vybudovat
chodník pro pěší. Tyto úpravy však nebyly
v původním zadání veřejné zakázky, proto
jsme byli nuceni sepsat novou smlouvu o
dílo s dodavatelem. Situaci komplikovala
také skutečnost, že zatímco u výměny
vodovodu a dešťové kanalizace bylo
město v roli jediného zadavatele zakázky
a investora, v případě opravy povrchů
komunikací je správcem komunikace a
zadavatelem zakázky Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje. Město je v roli
spoluinvestora. Proto jsou jednání a příprava realizace včetně změny projektové dokumentace časově náročnější. Nicméně se
nám podařilo požadované změny smluvně
ošetřit a dle nově uzavřené smlouvy o dílo

ZBIROŽSKO

a dodatku ke smlouvě původní by měly být
práce na opravě komunikace dokončeny
do 15. 11. 2015.
Na základě připomínek a výsledku veřejného projednání byla vybrána rozvojová
varianta architektonické studie na rekonstrukci budovy Sokolovny. Během letních
měsíců byla dokončena projektová dokumentace na zateplení a nyní je projekt ve
stavebním řízení. Současně je v přípravě
výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem
k rozsahu oprav a rekonstrukce bude příští
rok budova uzavřena. Podrobnosti k tomuto projektu jsou k dispozici na Městském
úřadě ve Zbiroze.

ZÁŘÍ 2015

Turisté se chystají na IV. ročník
turistického pochodu Zbirožský
puchýř.
Pozvánka na str. 4.
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338 08 Zbiroh, Masarykovo nám.112
STAVBA

SOKOLOVNA VE MĚSTĚ ZBIROH
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227 4 / 5
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Sledujeme dotační příležitosti a pracujeme zatím s předběžnou informací, že by
koncem roku mohla být vypsána dotační
výzva na zateplení bytových domů, kterou
bychom mohli využít. Zateplením bytovek
bychom mohli vyřešit podstatnou část
problémů, které jejich obyvatele trápí po
dlouhou dobu, o kterých víme, ale musí
se řešit komplexně. Připravujeme proto
podklady a hrubý odhad nákladů.

OBJEKT

ČÁST

1 :
Č.V.

KÓD PROF.
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V Přísednici se sešli myslivci na
tradičním přátelském setkání.
Více na str. 8.

Ing. Milan Rusek, starosta města Zbiroh

foto: M. Rusek
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Zbirožští sportovci připravili
dětem v ZŠ den plný sportu.
Str. 10 - 11.

MĚSTSKÝ
ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 2. července 2015

Rada města projednala a na základě doporučení byt. a soc. komise schválila
přidělení těchto bytů: byt č. 5 v č.p. 425,
byt č. 19 v č.p. 41.
- projednala za účasti dodavatele spol.
Capsella s.r.o. předloženou závěrečnou
fakturu na akci Kanalizace + voda Husova, Zámostí. RM konstatovala, že dodavatel musí předložit lépe zpracovaný
seznam víceprací.
- projednala a schválila rozpočtové opatření č.4/2015.
- projednala a doporučila požádat Odbor
dopravy při MěÚ Rokycany o vyjádření
k instalaci zrcadel na rohu ulice Palivcova a ulice Ke Hřišti.
- projednala a schválila souhrnný materiál
k pískovištím v prostoru starého a nového sídliště, jež vypracoval p. Martin
Parduba. Část prací již proběhla, postup
bude koordinován s místostarostou.
- projednala a doporučila ZM ke schválení
smlouvu o spolupráci a sdružení prostředků mezi obcemi k zajištění požární
ochrany. Smluvními stranami jsou město
Zbiroh a obec Plískov.
- vzala na vědomí nabídku spol. ROBSTAV stavby k.s. na práce spojené
s dodávkou a montáží obrubníků na akci
oprava komunikace III/2352 Husova ul.
směr Týček. RM požaduje, aby v úseku
most - křižovatka na Třenici byly provedeny po obou stranách žulové obrubníky
s využitím demontovaných žulových
prvků a zbytek stavby v provedení
betonových obrubníků. Financování a
konečná dohoda bude dořešena před
nástupem dodavatele na stavbu.
- vzala na vědomí dohodu mezi ZUŠ a ZŠ
na řešení situace s využitím učeben pro
školní rok 2015 až 2016 v budově ZŠ.
- projednala a vzala na vědomí informaci
spol. REVOS Rokycany ve věci měření spotřeby na zhlavích vrtů - nutnost
instalace indukčních průtokoměrů. RM
navrhuje, aby bylo posouzeno více nabídek např. firem KRONE nebo Siemens.
Po obdržení cenových návrhů se RM k
problematice vrátí. Dále RM požaduje
zpracovat dodatek k nájemní smlouvě
mezi městem a spol. REVOS Rokycany,
jež bude řešit nutnou investici HUBER
shrabky.
- projednala a schválila nový dodatek

ke smlouvě o vedení účtu s Komerční
bankou, a.s., pobočkou Rokycany Profiúčet a dodatek ke smlouvě. Účet bude
sloužit k transferům mezd a ostatních
osobních plateb.
- projednala a schválila žádost ve věci
povolení dočasného záboru chodníku
před domem č.p. 57 na dobu od 29 .6. do
29. 7. 2015. Důvodem je výměna střešní
krytiny na domě.
- projednala uzavření smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektro zařízení mezi
spol. ASEKOL a.s. a Sběrnou kovového
odpadu Zbiroh a nemá námitek. V tomto
smyslu bude informována společnost
ASEKOL a.s.
- projednala a souhlasí jako vlastník
sousedního pozemku s opravami, jež
obsahuje Oznámení záměru stavebních úprav na oplocení domu č.p. 308
v ulici Bezručova. Tímto usnesením
RM vyjadřuje pouze souhlas ve vztahu
k okolním pozemkům ve vlastnictví
města. Nenahrazuje správní úkony ve
smyslu stavebního povolení, případně
územního řízení na opravu plotu.
- projednala a schválila nabídku Truhlářství Štrunc na výrobu 2 ks skříněk na
sportovní poháry a 3 ks nástěnek pro
účely výstavy prací žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Tyto skříňky a nástěnky budou umístěny
v průchodu MěÚ Zbiroh.
- projednala a schválila dva sponzorské
dary pro ZŠ J. V. Sládka Zbiroh.
- projednala a souhlasí s navrhovanou
stavbou el. přípojky ul. Pujmanové
p.č. 10/2, kNN.
- projednala a zamítla pokračování spolupráce se spol. Paseo, s.r.o. Jedná se
o prezentaci města na portálech Paseo
Group. a.s.
- projednala za přítomnosti zast. Jitky
Seidlové komplexní vyhodnocení dosavadního svozu pytlů s plasty v rámci
zkušeb. provozu ve vých. části města.
RM souhlasí s dalším pokračováním
tohoto projektu, pověřuje st. technika
a referentku odpadového hospodářství
ve spolupráci s tajemníkem města určením velikosti území, na kterém bude
probíhat svoz pytlů s plasty. Velikost
území je závislá na aktuálních technických a personálních možnostech
úřadu. Další svozy budou uskutečněny
ve dnech 6. 8. 2015, 3. 9. 2015 a 8. 10.
2015.

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

Rada města vzala na vědomí vznik
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pracovní skupiny složené z některých
zastupitelů, která se bude zabývat vyhodnocením akce “Sokolovna ožije”
a doporučí RM konečnou variantu řešení
PD na rekonstrukci Sokolovny.
- projednala expertní posouzení víceprací
a jednotkových cen na akci Kanalizace
a vodovod Husova, Zámostí. Z posouzení vyplývá doporučení snížit jednotkové ceny za práce bagrů a nákladních
vozidel.
- projednala a schválila smlouvu o dílo na
architektonickou koncepci Masarykova
nám. a navazujících prostor ve Zbirohu.
Dodavatelem je ing. arch. Josef Kiszka,
IČ 11564636 a celková cena je 275.000,Kč bez DPH. RM dále schválila širokou
veřejnou prezentaci koncepčního návrhu
po jeho dokončení i v průběhu tvorby.
- projednala a schválila umístění garáže na
pozemku p.č. 106, p.č. 1900/9, p.č. 105
vše v k.ú. Zbiroh za domem č.p. 122.
RM se vyjadřuje jako zástupce vlastníka vedlejšího pozemku, toto usnesení
nenahrazuje správní řízení ve smyslu
stavebního zákona.
- projednala žádost o odkup nemovitosti č.p. 123 a přilehlých pozemků.
RM vyjádřila jednoznačné stanovisko
a žádost zamítá. Rada města má zájem
v budoucnu objekt začlenit do celkové
koncepce Masarykova náměstí a využít
pro kulturně společenské potřeby obyvatel města.
- projednala a schválila nabídku spol.
DARUMA City na umístění digitální prezentace města a jeho památek
na informačním panelu umístěném
v Kopeckého sadech a v Sadech pětatřicátníků v Plzni. Cena této prezentace
bude rozložena do tří let, celkový součet
splátek bude činit 19.100,- Kč bez DPH.
- vzala na vědomí zprávu Krajské hygienické stanice Plzeň ve věci měření hluku
v soukromém bytě umístěném v domě
č.p. 532 v době konání akce Vačkářův
Zbiroh.
- projednala a schválila finanční náhradu pro pana Urxe za odstraněný plot
v souvislosti se stavbou Kanalizace,
vodovod Zámostí ve výši 15.000,- Kč.
Dále RM konstatuje, že kanalizační
přípojka od hranice městského pozemku
k patě domu p. Urxe je věcí majitele
nemovitosti tj. p. Urxe. Město hradilo
inženýrské dílo na svých pozemcích,
které umožňuje majiteli se připojit.
- projednala a schválila podání žádosti
o dotaci Mateřské školy Zbiroh do programu “Podpora polytechnické výchovy
v mateřských a základních školách

v Plzeňském kraji v roce 2015“.

Usnesení ze schůze rady města, konané dne 22. července 2015
- projednala reakci dodavatelů akce Kanalizace a vodovod Husova, Zámostí
na usnesení č. 195/15 z RM ze dne
8. 7. 2015. Ze záznamu z jednání vzešel
protinávrh na snížení fakturace (úspora
na konečné faktuře). Rada tento návrh
podrobně projednala a schválila jako
konečný.
- projednala a zamítla žádost o finanční příspěvek ve výši 14.750,- Kč
na prevenční protidrogovou přednášku
pro žáky ZŠ J. V. Sládka Zbiroh. Žádost podala p. Radka Rancová, členka
komise pro vzdělávání. Pro účely posouzení výše úhrady si RM vyžádala
další podklady.
- projednala a schválila nabídku spo-

lečnosti Gplus s.r.o., Husova 1697,
Pardubice na implementaci GObec
mapy. Náklady na pořízení systému jsou
25 000,- Kč a měsíční náklady na provoz
jsou 2 200,- Kč.
- projednala a schválila umístění stanoviště 2. retro jízdy vozů socialismu dne
8. 8. 2015.
- projednala a schválila pořízení 7 indukčních průtokoměrů na zhlaví vodovrtů
ve Zbiroze. RM po předložení dvou
nabídek vybrala spol. Siemens. Předmětem dodávky bude 7 ks souprav MAG
5100Wa MAG 5000CT včetně držáků
a kabelů do prostředí surové vody v
odděleném provedení v celkové ceně
8.100,- EUR bez DPH se zárukou 5 let.
- projednala a schválila prodloužení
hudební produkce na hřišti u rest.
Na Panelu v sobotu dne 22. 8. 2015.

Životní jubilea - srpen 2015
Krejčová Jana

70 let

Mudra Jan

70 let

Klaban Vratislav

70 let

Jonáš Zdeněk

70 let

Berdis Bartolomej

70 let

Matoušková Jaroslava

70 let

Dyková Jiřina

85 let

Prokopcová Jarmila

89 let

Krotká Vlasta

81 let

Medunová Dagmar

81 let

Ing. Jan Květoň, tajemník Měú Zbiroh
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

HLASUJTE V ANKETĚ

VYHRAJTE NOVÝ
SMARTPHONE LG!
nebo

přenosnou nabíječku...

J. Dlouhá, matrikářka

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se uchází o titul
Sběrný dvůr roku 2015.   Kolektivní systém ASEKOL
opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší,
který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října
2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím
vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České
republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou
obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější
a širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla
soutěže?
Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete
ohodnotit. Označíte jednou až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií - dostupnost dvora, přístupnost dvora,
pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných
komodit.
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také
k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy,
atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.

Doba ukončení akce bude ve 23,00 hod.
- projednala a neschválila ocenění provedené dle soupisu prací dle změny
č. 4, autorem ocenění je spol. ROBSTAV
stavby k.s. Jedná se o stavbu Oprava
silnice III/ 2352 u. Husova a silnice III/
2353 ul. Zámostí vše ve Zbiroze. RM
pověřuje starostu města jednáním v této
věci se SÚS PK (ing. Mrázová) na KD
stavby dne 24. 7. 2015.

Vítězné sběrné dvory
získají ﬁnanční podporu ve výši

30 000 Kč

50 000 Kč

a

pro obce
do 10 000 obyvatel

pro obce
nad 10 000 obyvatel

HLASUJTE na
www.sberne-dvory.cz

Pravidla a více informací o soutěži je k dispozici
na www.sberne-dvory.cz nebo na www.asekol.cz
SD_letak_A4_b.indd 1
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Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr
v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc
korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné
ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky
zapojeni do jednoho ze dvou slosování. V každém z nich mohou
získat jednu ze tří powerbank (2600 Mah), nebo dotykový
mobilní telefon LG.
Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!
Milan Rusek, starosta města
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Město rozšířilo zkušební svoz plastů
do dalších vybraných lokalit

MĚSTO ZBIROH A MĚSTSKÉ MUZEUM VE ZBIROZE
zvou na IV. ročník turistického pochodu

Pro podporu dosažení lepší kvality a dostupnosti třídění byl
zaveden pytlový svoz plastů. Zkušební svoz plastů město
Zbiroh rozšířilo do vybraných lokalit: Sládkova (od Slunce
k čerpací stanici), Divadelní, Tovární, Tyršova, Muchova,
Osvobození, Revoluční, Pod Parkem, Alšova, Frýdova,
Pod Sokolovnou.
Dále se zachoval svoz plastů v lokalitě:
Husova, K Praporci, Zámostí, Šrámkova
Pytle s plasty budou svezeny od Vaší nemovitosti v termínech:
3. září, 8. října od 8 do 14 hodin.
Systém svozu bude probíhat vždy následující den po zkoušce sirén, které houkají vždy 1. středu v měsíci v poledne.
Naplněné a zavázané pytle s plasty je nutné přichystat
v daném termínu na vhodné dostupné místo před dům.

Krajem II. odboje

Žluté plastové pytle určené pro svoz plastů obdrželi občané
žijící ve výše jmenovaných lokalitách spolu s informačním dopisem. Další pytle budou k dispozici k vyzvednutí
na Městském úřadě ve Zbiroze na oddělení odpadů, dveře č. 3.

sobota 12. září 2015
TRASY: 8 a 16 km, mapa KČT č. 34
START: Městské muzeum Zbiroh 8.00 – 10.00 hodin
CÍL: Zbirožský dvůr do 17.00 hodin

red.

Info: muzeum2@zbiroh.cz,371 794 078; knihovna@zbiroh.cz,371 794 030

Startovné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma
Odměna: Pamětní list a upomínkový předmět

KULTURA

V případě nepřízně počasí je možná změna termínu konání akce.

proluka na Masarykově náměstí Zbiroh

sobota 26. září 2015
od 8.00 do 12.00 hodin
K poslechu zahraje od 9.00 do 12.00 hodin

DIXIELAND BAND ZDICE
Srdečně zve Město Zbiroh
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Zbirožské hudební léto je za námi
Letní sobotní dopoledne patřila na zbirožské proluce již
tradičním promenádním koncertům, které Město Zbiroh
pořádalo ve spolupráci se Spolkem Vačkářův Zbiroh.
V červenci a v srpnu se na zbirožské proluce scházeli příznivci
dechové muziky. K naplánovaným koncertům byly přidány ještě
další dva žánrově odlišné, a to vystoupení dívčí kapely Futro
ze Zbiroha a Dixieland Band Zdice, ve kterém hraje na klarinet
zbirožský občan Ing. Josef Bukvic. Letní dopolední koncerty
na proluce mají své příznivce, které neodradilo ani symbolické
vstupné. Samozřejmě největší návštěvnost zaznamenala Myslivecká kapela Atlas s kapelníkem Miroslavem Čepickým.

Foto. archiv redakce

red.

Kulturní program ve Zbirožském dvoře
5. 9. Koncert ŽIVÁ HUBA - rock&country vypalovačka,
začátek 18,00
12. 9. Sobota nabitá zážitky:
Zbirožský puchýř - Krajem pamětních křížků a pomníků –
turistický pochod, cíl ve Zbirožském dvoře, aktivní relaxace
v parku po pochodu
Přes den až do večera: Burgr country koktejl: burgermistr
Martin Zapletal vymazlí domácí burgry: od 12,00 – 21,00
Koncert skupiny Country Cocktail, začátek v 18,00
26. 9. Koncert skupiny Brzdaři, folk & country, začátek
v 18,00

Městská knihovna připravila
pro čtenáře další knižní novinky

Foto: Vlastimil Kvapil

Pozvánka na koncert do kostela
sv. Václava v Líšné v sobotu 19. 9. 2015
od 18,00 hod.

I přes prázdniny jsme pro Vás nakupovali nové knihy, např.
závěrečný díl temného psychothrilleru Vraní dívka 3 - Pýthiiny
rady - Erik Axl Sund, Nízký tlak - Sandra Brown, nový špičkový
psychothriller Harlana Cobena - Chybíš mi, Proměny srdce
- Jude Deveraux, Cesta pouští - Ota B. Kraus, Hovězí kostky
od dvojnásobného držitele Magnesie Litery za nejlepší prózu
(2003 a 2014) a nositele Ceny Josefa Škvoreckého (2010) Emila
Hakla a další.
Pro malé angličtináře máme novou knihu Zvířátka psanou
v angličtině, pro malé detektivy dobrodružný detektivní román
od D. Krolupperové - Zločin na Starém Městě pražském, Život
u rybníka od J. Vítkové pro malé přírodovědce.
I nadále děti dostávají smajlíky za každou návštěvu knihovny,
aby mohly získat volnou vstupenku do ZOO Plzeň.
Upozorňujeme čtenáře, že ve dnech 12. - 16. 10. 2015 bude
knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu revize knihovního
fondu.
Více informací o knihovně na knihovnazbiroh.webk.cz a facebooku knihovny.

Milí příznivci poslechu klasické hudby, dovolujeme si vás
pozvat na koncert v kostele sv. Václava v Líšné. Koncert
se bude konat v sobotu 19. září od 18,00 hod. Na programu
koncertu budou skladby autorů J. Suka, W. A. Mozarta,
O. Respighiho a A. Dvořáka. Hrát bude komorní soubor
Variace složený převážně z hráčů České filharmonie. Jako
exkluzivní host vystoupí operní pěvkyně paní Karolína Bubleová Berková.
Vstupné na koncert bude dobrovolné a jako vždy určené jako
příspěvek na opravu kostela sv. Petra a Pavla.
Těšíme se na vás za o.s. „Oživování kostela sv. Petra a Pavla
na Zbirožsku“
Josef a Klára Dvořákovi

FOTOGRAFIE Ludviky Záhořové

Jitka Hauerová - knihovnice

Přijměte srdečné pozvání na výstavu Fotografie Ludviky Záhořové. Vernisáž výstavy proběhne za účasti autorky v pátek
11. září 2015 od 18.00 hodin ve výstavní síni Městského muzea
ve Zbiroze.
Ludvika Záhořová se zabývá fotografováním přibližně 15 let.
Je to její největší koníček při práci lékařky, neboť držet skalpel
nebo fotoaparát přináší rozdílná potěšení. Fotografie na výstavě
zachycují nejen přírodu křivoklátských lesů a Zbirožska, ale
též pozoruhodná místa v Čechách a v zahraničí. Výstava potrvá
do 11. 10. 2015.

Připravujeme na říjen:
5. – 11. 10. Týden knihoven – knihovna
15. 10.
Koncert Plzeňské filharmonie – kino
Dětské promítání nebo divadlo pro děti
21. 10.
Cestopisná přednáška:
Čestmír Lukeš – Tibet – knihovna
27. 10.
Pořad k výročí J. V. Sládka – muzeum
31. 10. 	
Halloween na zámku
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Do betlému přibudou nové
postavy
I když léto ještě neskončilo, ve Zbiroze
už se začíná myslet na advent.
V loňském roce přibyl pod vánoční strom
na proluce dřevěný betlém. Letos jsme
oslovili řezbáře pana Jiřího Šotta, zda by
nezhotovil další betlémové figury. Betlém
se bude postupně rozšiřovat. Při slavnostním rozsvícení stromu v proluce na náměstí
naleznete zbirožský betlém o něco větší.
K postavě Marie, Josefa a Ježíška budou

přidány dvě ovečky.
Řezbář Jiří Šott, který žije v Drozdově, se
řezbářství věnuje více jak třicet let. Od roku
1992 se tato profese stala i jeho zaměstnáním. Pan Šott se zabývá výrobou štítků pod
lovecké trofeje, betlémů, reliéfů, církevních
plastik a drobných oprav řezeb na starožitném nábytku. Návštěvníci zbirožského
muzea měli možnost poznat jeho tvorbu
na výstavě, kterou zde měl spolu s paní
Milenou Zítkovou v dubnu v roce 2009.
red.

PŘEDSTAVUJEME
V letních měsících vystoupila na proluce, v restauraci Na Panelu a ve Zbirožském dvoře zbirožská kapela
Futro. Zajímavá hudební skupina, ve které převažuje něžné pohlaví, ale nebojí se zahrát i tvrdší rockové
skladby.
Kapela FUTRO vznikla v roce 2007 na půdě Základní umělecké
školy ve Zbiroze pod vedením pana učitele Miroslava Volfa.
Původně koncertovala pod názvem CrazyladiesVolf´s band
v tomto složení a nástrojovém obsazení: Michaela Krabcová
(bicí), Zuzana Palková (doprovodná kytara), Johanka Štíchová
(baskytara), Miroslava Volfová (zpěv a saxofon) a pan učitel
Miroslav Volf (sólová kytara, ozvučení kapely).
Většina z prvních vystoupení se konala ve zbirožském zimním
kině při školních akcích. Zpočátku kapela neměla velkou iniciativu koncertovat, spíše se soustředila na souhru a rozšíření
repertoáru. V této době jí zázemí, zejména prostory pro zkoušení,
poskytovala ZUŠ. Později se k původním členům přidala druhá
kytaristka Aneta Medunová a postupem času kapela CLVB
začala vystupovat na různých společenských akcích nejen ve
Zbiroze.
Během let se kapela vrátila k původní sestavě a s tím přišel
i nový název – FUTRO.
Prošla si mnohými změnami, které se týkaly hlavně nástrojového obsazení jednotlivých členů. Michaela v současné době

doplňuje některé písně druhými hlasy, Johanka se vedle hry na
baskytaru a zpěvu soustředí převážně na hru na klávesy. Mirka
Volfová přidala ke zpěvu hru na elektrické housle a baskytaru.
V současné době v repertoáru kapely najdete české i zahraniční písně od lidových až po rockové pecky. Kapelu FUTRO
můžete slyšet na plesech, zábavách, svatbách či firemních
večírcích. Během posledního roku měla kapela možnost
vystoupit na mnoha zajímavých akcích, kde získala spoustu
nových zkušeností. Jednou z nich bylo koncertování na parníku Európé v Praze na mezinárodním symposiu novinářů.
Další informace o dívčí skupině FUTRO můžete najít na www.
futro.wbs.cz
red.

INFORMACE
Zbirožští skauti
rozprostřeli svůj tábor
u Přeštic
I letos se zbirožští skauti vydali na letní
tábory. Chlapci z 1. oddílu Sluneční záře
strávili krásných čtrnáct dní na tábořišti
Březník nedaleko Přeštic. Tábora se letos
zúčastnilo 22 chlapců ze Zbiroha a okolí.
V průběhu tábora společně pracovali, hráli
si i vařili. Podnikali výpravy do blízkého
okolí, navštívili vodní hrad Švihov či zříceninu hradu Skála. Přiložená fotografie je
z výpravy do skalního města „Loupensko“.
Další fotografie jsou volně k nahlédnutí na
webových stránkách oddílu.

Foto: archiv skauti
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3. oddíl Paprsky světlušek a skautek
ze skautského střediska Čertovka Zbiroh
tábořil, stejně jako zbirožští skauti, na
tábořišti Březník nedaleko Příchovic
u Přeštic, pouze o 14 dní později než skauti.
Tábora se zúčastnilo 25 světlušek a skautek
a 6 vedoucích. Počasí bylo celých čtrnáct
dní přímo tropické, čímž byl hodně ovlivněn i táborový program. Ve velkém horku
podnikly světlušky a skautky dva výlety
– do Přeštic a na vodní hrad Švihov. Dále
zažily např. přespání mimo tábor, přespání
v tee-pee nebo si vlastními silami upekly
kuřata.

Foto: archiv skauti

Tři roky poté….

nila starší děvčata z MINIFORMACE (juniorky). Klasifikace
se konala v dubnu ve Zruči nad Sázavou (3. místo) a semifinále
v květnu ve Stochově (6. místo). Na zkušenou jela tentokrát
i mladší děvčata z MINIFORMACE (kadetky), které v soutěžích
obsadily 2. a 4. místo.
V tomto školním roce jsme měly celkem 23 vystoupení. Mezi
nejzajímavější určitě patřily maturitní plesy v Hořovicích
a Žebráku, oslavy 900 let založení obce Rpety a oslavy 110 let
města Mýto, kde jsme vystupovaly spolu se známým iluzionistou
– kouzelníkem Richardem Nedvědem. Pro všechny zbirožské
maminky, a nejen pro ně, jsme uspořádaly Den matek, kde
všechna děvčata předvedla, co se za celý rok naučila. Protože
ve Zbirohu vystupujeme moc rády, měly jsme radost, že jsme
po delší odmlce dostaly možnost vystoupit na slavnostech Vačkářův Zbiroh a na Pivních slavnostech. Děkuji Městu Zbiroh
za tuto možnost a také za finanční podporu, kterou Taneční
studio ZAJA obdrželo.
Taneční studio ZAJA každým rokem pořádá červnové soustředění, kde se děvčata naučí nové a složitější prvky s hůlkou
a užijí si spoustu tancování, her a soutěží uprostřed krásné přírody. V letošním roce jsme byly v Třímanech.
Všechny informace a fotografie z našich vystoupení a akcí si
můžete prohlédnout na našem facebooku.

Tak jako v předchozích letech  i letos bych Vás ráda seznámila s činností Tanečního studia ZAJA, o.s. V uplynulém školním roce navštěvovalo taneční studio 32 děvčat,
která byla rozdělena do 4 skupin a formací: malá děvčata ve věku 6 - 8 let (skupina a MINIFORMACE) a starší
děvčata ve věku 9 – 13 let (skupina a MINIFORMACE).
Ve školním roce 2014/15 jsme měly velmi nabitý program.
Posuďte sami:
Dne 11. 10. 2014 jsem pro starší děvčata uspořádala výlet
do Prahy. Navštívily jsme Petřín, Pražský hrad, Karlův most
- ale hlavně jsme byly v divadle Kalich na muzikálu Mauglí.
Krásná hudba, kostýmy i herecké a pěvecké výkony nás nadchly.
„Třešničkou na dortu“ bylo, že si děvčata sama po představení
domluvila autogramiádu dvou hlavních protagonistů, a tak jsme
odjížděly z Prahy velmi spokojené.
Pro zlepšení taneční úrovně absolvovala v listopadu starší děvčata z MINIFORMACE celkem 3 semináře. Ve Vimperku se
zaměřením na twirling (práce s hůlkou), v Přešticích na práci
s POM PONY, kde se mimo jiné naučila několik druhů pyramid,
které jsme využily v závěru nové skladby. Třetí seminář jsem
zorganizovala ve Zbirohu a byl „nám šitý na míru“. Lektorka nás
naučila složité prvky, které byly použity ve skladbě pro soutěž.
Jak už jsem se zmínila, i v tomto školním roce se soutěže zúčast-

Za TS ZAJA, o.s. Jana Zappová

Chcete přispět do čítárny?
Žáci a učitelé naší Ekoškoly Zbiroh se v minulém školním roce opět zapojili do mezinárodní kampaně Litter
Less, kterou v ČR koordinuje Sdružení TEREZA.
Zaměřili se na předcházení odpadu a vybudovali ve škole čítárnu
především z již (pro někoho) nepotřebných věcí, které zachránili
před vyhozením.
Na školní chodbu věnovali knihy a časopisy, ale přidali i knihovnu, koberec, sedačku a polštáře. Čítárna se stala nejoblíbenější
částí školy a my máme velkou radost, že ji nikdo neničí. Knihy
a časopisy jsou po celý den volně přístupné všem žákům i návštěvníkům školy, kteří si je můžou půjčit i domů a po přečtení
je zase vrátit do knihovny.
Pokud máte doma knihy a časopisy, které už nepotřebujete,
můžete nám je do čítárny věnovat.
Všem dosavadním i budoucím dárcům děkujeme!
Ekotým
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Předškolní estetická výchova
v ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh
Využijte možnosti za pomoci kvalifikovaného pedagoga
rozpoznat talent Vašich dětí. Předškolní estetická výchova (dále jen „PEV“) je ojedinělým projektem, který nabízí rodičům pomoc v oblasti výběru hudebního i nehudebního oboru pro své děti.
Během dvouhodinové výuky jednou za týden se žáci hravou
formou seznamují se základy všech čtyř oborů, vyučovaných
v systému základního uměleckého vzdělávání v ČR. Jedná se
o hudební obor, taneční, literárně - dramatický a také výtvarný.
Tematické okruhy se volí dle schopností dětí (poznávání barev,
měsíců v roce, zvířátek, hudební abecedy atd.). V každém zvoleném tématu nalezneme prvky všech čtyř zmíněných oborů
(např. tanec, zpěv, recitování, malování, vystřihování a další).
Pedagog má vzhledem k nižšímu počtu dětí (max. 14) možnost
se každému dítěti věnovat individuálně. Mnohdy se mu podaří
upozornit na některé nedostatky (např. špatné držení tužky,
pohybové a logopedické vady apod.), které se dají odstranit
u žáků ještě před vstupem do ZŠ.
Po absolvování PEV je již velmi jednoduché dítě přihlásit

Vánoční veřejná sbírka
pro DĚTSKÉ CENTRUM
PLZEŇ
Jsi mamina a máš už prcka odrostlého?
Oblečky i hračky se můžou poslat těm,
kteří je nemají… Nemusíme nic kupovat,
stačí darovat.
Pomozme drobečkům z Kojeneckého
centra Plzeň. Nejedná se o žádnou nadaci
ani organizaci, tuto sbírku vymyslela
studentka, která shromažďuje věci od lidí
a finálně je předává. Nechce pro tyto děti
peníze, tomu se věnují jiní, jen se snaží

do konkrétního oboru, ve kterém vyniká a nejvíce ho baví. Žáci
jsou následně přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky,
na kterou jsou během celého roku připravováni.
Výsledek společné práce (pohádkové představení plné básniček, písniček, obrázků a dalších výrobků) děti předvádějí na
veřejných vystoupeních každé pololetí. Pokud stále ještě váháte,
přijďte se za námi podívat do Základní umělecké školy Václava
Vačkáře Zbiroh (budova ZŠ). Těšíme se na Vás.
Více informací o projektu naleznete na stránkách ZUŠ Zbiroh:
www.zuszbiroh.cz
Hana Chaloupková – učitelka ZUŠ Zbiroh

o to, aby jedinec koupil například balení
vlhčených ubrousků, což je investice
za 25,- Kč, ale obrovská pomoc. Jeden
dudlík pro malou princeznu, která konečně
bude mít svůj vlastní… Chrastítko nad
postel, se kterým bude prcek usínat každou
noc a každé ráno se na něj bude smát klaun
a jeho zvířátka…
Dárky, které mrňousové potřebují:
Jednorázové plenky, jednorázové vlhčené
ubrousky pro děti, kosmetika pro děti,
chrastítka nad postýlku a do kočárků
a jiné závěsné systémy nad postýlku,
hračky vhodné pro batolata, dupačky,
oblečení pro kluky i holky, podložky

Myslivci se sešli v Přísednici

na přebalování, dudlíčky, lahvičky, povlečení do postýlek, papírové kapesníčky,
plenky do vody na koupání, botičky - nejlépe nové - vhodnější - až do 4let, kartáčky
na zoubky, prsťáčky na dásničky - mluvíme o dětech až do 4 let.
VŠECHNY DARY MŮŽETE NOSIT
DO MÍSTNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
KAŽDÝ PÁTEK OD 17 DO 19 HODIN
NEBO KDYKOLI PO TEL. DOMLUVĚ
(739427993) DO KONCE ŘÍJNA, POTÉ
BUDOU PŘEVEZENY DO PLZNĚ.
PŘEDEM MOC DĚKUJEME!
Nikola Svobodová

a zejména panu Moulisovi a RNDr. Langovi za spolupráci.

V pořadí již šestý ročník „Přátelského posezení s myslivci“ Mysliveckého spolku „Hory“ Jablečno - Přísednice
se uskutečnil předposlední srpnovou sobotu v krásné
vísce Přísednice.
Na tradiční akci dorazilo posedět téměř devět desítek lidiček
z okolí, ale i z míst vzdálenějších. Nechyběl opět ani Pavel Moulis ze Záchranné stanice handicapovaných zvířat v Rokycanech,
který kromě zajímavého výkladu o preparacích, které dovezl,
potěšil všechny, zejména děti, přítomností dravce - káněte lesního. Velmi zajímavá byla i soutěž pro děti, kterou měl Pavel
dokonale připravenou. Nově mezi nás zavítal i RNDr. Martin
Lang, vedoucí Muzea středních Brd ve Strašicích, který velmi
poutavě pohovořil o historii zdejšího okolí. Mezi dalšími hosty v
publiku jsme velmi rádi přivítali i starostu města Zbiroh, ředitele
Zbirožské a. s. a zástupce ČMMJ OMS Rokycany. Vše se podařilo tak, jak mělo, zlatavý mok tekl proudem, grilovaný divočák
snad chutnal všem a já jen doufám, že příští rok se opět sejdeme.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat všem přítomným, hostům

Také sponzorům a všem ze spolku (vč. našeho nového adepta),

kteří se na akci podíleli, za jejich čas a pomoc při organizaci

a zajištění celé akce. Příští rok určitě na viděnou.

Arnoštka Jelínková, členka MS „Hory“ Jablečno – Přísednice
Foto: A. Jelínková

8

HISTORIE
ZBIROH Z ČASŮ
DĚTSKÝCH LET
BÁSNÍKA SLÁDKA
(pokračování)

„Zbirov“ vznikal hlavně na jižním a východním svahu zámeckého vrchu, který
osadu chránil před severními větry. Sociální rozvrstvení se jeví v členění osady, která
má tři hlavní části: zámek, dále domečky
v podhradí, domov chudiny, domkářů
a bezzemků, další po obou stranách
císařské silnice bydleli v přízemních
staveních příslušníci střední vrstvy, měšťané a majitelé zemědělských usedlostí,
vesměs „starousedlí“. Starousedlíci měli
obytná stavení s vjezdy do dvorů nebo
jen s vchody po obou stranách protáhlého
náměstí, svažujícího se od kostela směrem
k Týčku. Na dvorcích vedle stájí, kůlen
a jiných hospodářských budov mívali
někde ještě menší chaloupky pro ženaté
čeledíny, popřípadě též pro výměnkáře.
Na vnější straně města k severu i k jihu
byly zahrady zakončené stodolami, jež
bývaly zděnými hradbami spojeny, a tak
z obou stran městečko po délce uzavíraly.
Z polí, „záhumenských“ vcházeli obyvatelé jednotlivých usedlostí dovnitř svého majetku buď stodolou, nebo dvířky v hradbě.
Tohoto typu byl i rodný dům básníkův na
jižní straně u hořejší části náměstí. Bylo to
dlouhé přízemní stavení kryté šindelovou
střechou, postavené na frekventovaném
místě blízko křižovatky – vždyť v domě
byl pekařský krám i dílna. Většího bytu, tj.
2 pokoje, kuchyň a přístěnek užívali pekař-

ský mistr Josef Mizera s chotí a prarodiče
básníkovi. V menším bytě tj. 2 pokoje
s kuchyní bydlel zprvu zeť Mizerův Petr
Sládek, který se po smrti tchánově přestěhoval do většího bytu, a ovdovělá tchyně
odešla do bytu menšího na výměnek. Kromě pekařství měli Mizerovi hospodářství.
Mladičký Sládek měl štěstí, že byl od
dětství obklopen originálními osobnostmi
rodičů a příbuzných, kteří mu mohli být
příklady, od nichž se mohl učit životní
moudrosti a charakternosti. Podobně jako
jiní zbirožští občané i přiženěný básníkův
otec Petr Sládek si za éry Strousbergovy
finančně polepšil. V polovině osmdesátých
let přestavěl původní přízemní dřevěné
stavení, v němž se narodil J. V. Sládek,
na velkou reprezentativní jednopatrovou
budovu. Přestavbou dovršil Petr Sládek
i po zevní stránce svůj sociální vzestup
a příslušnost k měšťanstvu.
„Zbirov“ tvořila ještě odlehlejší část „Na
hejštích“ za potokem u cesty k Cerhovicím
a Františkov při silnici k Berounu, což
jsou prodloužená ramena sídliště do údolí.
Františkov byl pojmenován po panujícím
císaři Františkovi I. (1792-1835). Zde
roku 1800 byly položeny základy k nové
slévárně. Od dob napoleonských válek se
tu vystřídalo několik druhů tovární výroby.
Vrchnostenské a zeměpanské úřady bývaly
umístěny v zámku, dole v „městečku“ býval okresní výbor, c.k. poštovní expozitura,
četnická stanice a menší oddělení finanční
stráže s respicientem. Soud se časem přestěhoval ze zámku do městečka. Sociální
rozdíly se projevovaly a tradičně udržovaly
při všech příležitostech, zejména také při
bohoslužbách ve farním chrámu sv. Mikuláše, postaveném na svahu zámeckého

Zaniklý mlýn pod Rovným archeologům
opět odolal

vrchu nad horní částí náměstí v půdorysné
podobě kříže. V roce 1718 byl rozšířen
a přestavěn do nynější podoby v barokním
slohu. Vedle velkého kůru pro sbory pěvců
a hudebníků má ještě poboční kůry, v jejichž lavicích sedávali většinou jen muži
z „městečka“. Měštky a manželky úředníků ze zámku s dcerami obsadily vždy
lavice po obou stranách chrámové lodi.
Ostatní obyvatelé a osadníci stávali nebo
sedávali v menších lavičkách pod kůrem.
Prvorozený syn Josef žil s dalšími sourozenci v srdečném a družném rodinném
prostředí. V domě, kde bydleli pekařský
a zednický mistr, nebylo nouze o návštěvníky. Sládkovi byli pohostinní, měli rádi
vyprávění a četbu. Zejména ženy k nim
rády chodily na besedy, dračky a přástky.
Jadrná lidová mluva Zbirožska se zpěvnou intonací mu byla výbornou školou.
Starosvětské ovzduší s vyprávěním při
dračkách a předení kolovratu udržovalo
se ve Zbiroze dlouho. V této usedlosti
měly děti dosti místa a zákoutí pro hry
a toulky. Za domovním stavením byly ještě
dvůr, chlév, kůlna, malá chaloupka o dvou
místnostech, zahrada ovocná i zelinářská
a stodola. Dřevěná stodola, rovnoběžná
s domovním stavením a tvořící s ostatními
stodolami v jedné přímce postavenými
jakousi hradbu, se otvírala zadními vraty
do luk. Podle vzpomínek básníkových
voněla stodola dřevem a chlebem. Když se
otevřela do kvetoucích luk, táhnoucích se
daleko po svazích Zbirožského potoka, měl
prý člověk pocit, že se otevřel nový svět,
že člověk stojí na prahu ráje. Je víc než
pravděpodobné, že název sbírky Na prahu
ráje (1883), plné vzpomínek na domov
a dětství, souvisí s těmito místy.
Dagmar Viletová – vedoucí městského muzea

podle starších průzkumů a písemných pramenů zahrnuje kromě vesnice také opevněné šlechtické sídlo, dvůr, mlýn a vodní
nádrže,“ řekl nám vedoucí výzkumu děkan Fakulty filozofické
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. Běžný návštěvník Rovného
v terénu uvidí především dva rybníčky a zarostlý umělý ostrůvek se skrovnými pozůstatky obdélného tvrziště uprostřed
bývalého třetího rybníčku. „Osu lokality tvoří drobná vodoteč
pramenící na severozápadní straně a protékající dnem údolí
k jihovýchodu. Na ní bylo zbudováno pozoruhodné vodní dílo
tvořené čtyřmi vodními nádržemi, přičemž nejzazší vzdálenost
horního a dolního rybníka činí 370 m a převýšení činí 19 m“,
dodal Dr. Vařeka. První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku
1367, kdy je zde připomínán Mikuláš z Rovného. Zprávy
z 15. století končí listinou z roku 1466 o prodeji mlýna pod Rovným Petrem Gutou z Dubňan, který byl připojen ke zbirožskému
panství Hanuše z Kolovrat. Chybějící zmínka o vlastní vsi může,
ale také nemusí svědčit o jejím zániku již před tímto datem.
Ves čítala patrně osm poddanských dvorů seskupených ve dvou
řadách po čtyřech usedlostech na jižním a severním svahu údolí. Původní podoba zástavby ze 14. - 15. století se zachovala
v jižní části, zatímco v severní části ji setřela mladší fáze vsi

Archeologický výzkum sídelního komplexu Rovný přináší další zajímavé poznatky o osídlení našeho regionu
v období pozdního středověku a počátku novověku.
Prvních 14 dní měsíce července mohli turisté mířící k zaniklé
vodní tvrzi Rovný zaznamenat v jejím okolí nebývalý ruch. Již
potřetí v Přírodním parku Radeč probíhal archeologický výzkum
zaniklé středověké vsi a tvrze Rovný. Na území rokycanského
okresu se nalézá téměř třicet vsí zaniklých na sklonku středověku
či v časném novověku. Na dvanácti z nich, které jsou situovány
v lesním prostředí, již byly provedeny výzkumy reliéfních tvarů
a geodetická zaměření, které realizovala katedra archeologie
Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Nedestruktivní výzkum na Rovném byl prováděn v letech 2008
- 2009, 2011 - 2012 a také v letošním roce. Studenty archeologie
jsme zastihli v plné práci při dokončování terénního výzkumu,
který byl současně jejich terénní praxí. „Cílem výzkumu bylo
zjistit potenciál dané lokality a poznání rozsáhlého sídelního
komplexu z pozdního středověku a časného novověku, který
9

z časného novověku. V 16. století byla obnovena pouze polovina
vesnice na jižním svahu, což dokládají nejen písemné prameny,
ale i nálezy časně novověké keramiky soustředěné výhradně do
této části vsi. Urbář zbirožského panství z roku 1652 zařazuje
ves Rovný v období po třicetileté válce již mezi pusté.
Při letošním výzkumu se archeologové pokusili lokalizovat
i zaniklé mlýny. Mlýn na Koželužce, k němuž vede přes 200
m dlouhý náhon, byl předpokládán na pahorku nad soutokem
bezejmenné vodoteče tekoucí z Rovného a potoka Koželužky.
Ovšem zklamání archeologů bylo velké, když sondáží bylo zjištěno, že zmíněný pahorek tvoří suť navezená v nepříliš vzdálené
době. Pozůstatky druhého mlýna a to přímo pod tvrzí Rovný,
jsou hledány u třetího rybníka kaskády, kde terénní nerovnosti
mohou naznačovat místo bývalého podhrázního mlýna na horní
vodu. Podrovenský mlýn stejně jako mlýn na Koželužce tak
prozatím čekají na svá definitivní odhalení.
Zaniklý sídelní komplex Rovný představuje na západě Čech
oblast s archaickou stavební kulturou, která je charakterizována
jednodílnými domy a zhruba diagonálně umístěnými samostatnými komorami. Tato prastará stavební tradice vycházející
z raného středověku a přežívající až do pozdního středověku
byla dosud doložena jen v případě zaniklé vsi Bystřec na Drahanské vrchovině.
Podobně jako další oblasti Plzeňska také Rokycansko postihla
výrazná redukce osídlení v průběhu 15. století a výsledkem
tohoto procesu je i zánik vsi Rovný se šlechtickým sídlem. To-

tální zánik zapříčiněný požárem naznačuje spáleniště odhalené
nelegálními výkopy na tvrzišti i povrchové nálezy vypálené
mazanice z jižní části vesnice a poplužního dvora.
Lokalita Rovný, dnes ukrytá v hustém lese a stranou života
současných obcí, je tak zajímavým místem k návštěvě a cenným
zdrojem informací o kulturní krajině Rokycanska na přelomu
středověku a novověku.
Eva Svobodová, pracovnice Městského muzea ve Zbiroze

SPORT
Školní sportovní den 2015 – představení
zbirožských sportů
Na konci tohoto školního roku 26. června proběhl jako
tradičně na Základní škole J. V. Sládka ve Zbirohu sportovní den. V letošním roce byl ve spolupráci s ředitelkou
ZŠ Mgr. Horákovou a zástupci sportovní komise města Zbiroh zorganizován pro děti program představující některé sporty, kterým se mohou děti v našem městě
věnovat.
Žáci 1. stupně se mimo tradiční atletické soutěže a vybíjené mohli
seznámit s tréninkem stolních tenistů. Členové oddílu stolního
tenisu David Kotva a Jiří Kovanda předvedli jednotlivým třídám
v tělocvičně trénink na automatickém robotu, tréninkové kombinace ve dvojici a samotný zápas. Žáci měli možnost se aktivně
zapojit v soutěžích a vyzkoušet si základní prvky hry.

Foto z posledního zápasu fotbalového B – týmu Zbiroh

Na školním hřišti pro žáky připravili program zástupci zbirožského fotbalu Milan Krabec a trenér místní přípravky Václav
Hrabák. Pod vedením trenéra si děti osahaly trénink mezi kuželi,
střelbu, vedení míče a samozřejmě volnou hru. Při této příležitosti
se fotbalové možnosti pro nejmenší prezentovaly také špuntům
v mateřské škole.

Foto: archiv

Foto: archiv
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Foto: archiv

Žáci druhého stupně absolvovali svůj sportovní den v areálu
TJ Město Zbiroh na Františkově. Sportovní den zahájil Zdeněk
Maier (zástupce za lední hokej) slovem za sportovce. Se zástupcem fotbalistů Václavem Laubrem dětem představili sportovní
možnosti ve Zbirohu (m.j. také činnost nohejbalového oddílu
Kačeři, jehož členové se na přípravě dne podíleli) a dále zodpovídali dotazy mladých sportovců. Martin Plačko zde řídil turnaj
v malé kopané žáků.
Pro děvčata byl zorganizován turnaj v přehazované.
Na obou místech akce se děti seznámily s některými sporty,
kterým se mohou v našem městě věnovat. Cílem bylo aktivní
zapojení místních žáků. Na konci akce děti obdržely také informační letáky pro rodiče se stručným popisem činností, termínů,
finanční a časové náročnosti jednotlivých sportů a kontaktů

na zástupce pro jednotlivé aktivity.
Pro rodiče zde uvedeme znovu pouze kontakty, na kterých se
mohou o možnostech pro své ratolesti blíže informovat:
Stolní tenis
Fotbal
Hokej
Nohejbal

Jiří Kovanda
Milan Krabec
Zdeněk Maier
Jan Krupička

724 519 689
705 409 191
721 846 797
732 801 737

Pro organizátory byl tento den nejen příležitostí k propagaci
daných sportů, ale především příjemným zážitkem. Věříme, že
si jej užili také mladí sportovci a v některých případech také
budoucí svěřenci.
Jiří Kovanda, člen sportovní komise

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

Potok tu mění svou vizáž po každém větším dešti, vždy se něco
přesune, jinde vymele či padne a díky tomu mají naši krasavci pořád změnu, nová lovná stanoviště, kde čekají na kořist.
V podobě rotační třpytky jim ji rád nabízím i já, snažím se je
ošálit a dá se říct, že se mi to občas i daří. A když se zadaří, následuje boj kdo z koho. Je to zážitek, když takový čtyřicetidekový
puntíkovaný krasavec popadne třpytku a začne přetahovaná!
Tok se zde vine přes různé zatáčky, zátarasy a pomalu se dostává
k dalšímu mlýnu, a to Zímovic. V dnešní době je tu už jen roubená stavba, která jej připomíná. Kolem vznikla chatová zástavba,
místní osada. V létě je tu živo, chataři nám tu a tam prohánějí
i naše potočáky. Jako rybářská stráž jsem tu několikrát upozorňoval tyto lovce na nebezpečí postihu, ale kluci jsou kluci,
my nebyli jiní. Odtud se Zbirožák pod strání pomalu dostává k
soutoku s Mlečickým potokem. Jeden z našich dalších chovných
revírů, kde se pstroužkům dobře daří. Tento potok pramení
jedním ramenem pod mlečickou školou v údolí, kam se stahují
vody ze směru od „podmockých“ trníček. Protéká zde malým
údolím, kde můžeme narazit i na úly se včelami. Prodírá se dál
změtí různých trnin, až se pod skálou vlévá do hlavního toku
Mlečického potoka. Další rameno pramení u Terešova a protéká

údolím směrem k Terešovské Huti, kde byla v údolí vytvořena
umělá jezírka pro různé vodní živočichy.
Pod vesnicí se vlévá do hlavního toku. Ten pramení mezi
Biskoupkami a Vejvanovem. Zde v údolí se nachází soukromý
rybník s kaprovitou rybou, sem se sbíhají vody z okolních polí
a lesů. Potok teče údolím kolem zabetonovaného vrtu, který tu
byl realizován v minulém století, a vodní ložisko vyrazilo na
povrch nezměrnou silou. Očití svědci tvrdí, že voda tryskala
do výšky patnáct metrů, možná i výš. A díky této skutečnosti
musel být vrt utěsněn, jelikož jeho využívání by zřejmě ohrozilo
všechny prameny v širokém okolí.
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Potůček se dál dostává do dalších dvou rybníčků, soukromě
využívaných místními myslivci, až k mlýnu u Šrédlů, kde
část protéká mlýnským rybníkem. Pod mlýnem se vrbinami
a dalším zde bujně rostoucím křovím dostává do Hlohoviček.
U Šrédlovic mlýna je k vidění jelení zvěř přímo v ohradách
mlýna. Pro děti i dospělé je to zážitek koukat se majestátnému
jelenu či plaché lani z očí do očí. Krasavci rádi od návštěvníka
skousnou kousek tvrdého chleba nebo mrkvičku jako pamlsek.
Potůček protéká Hlohovičkami přes malé přepady zbudované
místními obyvateli. V nich je možno vidět plno slunek (malé
blýskavé rybičky), což je výživná a oblíbená potrava pstružího
rodu. Tok pokračuje pod zalesněnou strání loukami v malebném
a tichém údolí směrem k mlečické hájovně. Tady byl v minulém století v horní části regulován a byly zde vystavěny dva
přepady, ale v současnosti je už stav pomalu jako před regulací, několikaroční velká voda udělala své. Ve stráni najdeme
jednu místní rostlinnou raritu - a to tis. Je tu celá tisová státní
rezervace.
Díky tomuto odlehlému koutu je tu samozřejmě i plno zvěře
jak srnčí, tak i divočáci, lišky, občas se tu objeví i daněk s rodinou. Tento potůček zde naší rybí obsádce nabízí potravu
plnými hrstmi: louky, les, plno různých trav a bylin navštěvují
různí živočichové hmyzí říše a ti jsou vítanou potravou našich
potočáčků. Pod mlečickou hájovnou potůček pod strání volně
zahýbá dolů k mostu v Terešovské Huti a po několika desítkách
metrů se spojuje s potůčkem od Terešova. Nedaleko za tímto
soutokem se dostává ke skalnímu ostrohu, pod kterým je jedna
z největších tůní na toku a ta je při podzimních odlovech vždy
hojně zarybněna. Dál se tok dostává do divočiny v pravém
slova smyslu, kdo toto údolíčko nikdy nenavštívil, určitě si
nedovede představit, jak zde příroda a potůček zdivočely.
V období růstu vegetace tu vládnou kopřivy a různé druhy trnin,
v zimě boubínský prales, v každém období ráj zvěře, hlavně té
černé. Prostě vegetace a divočáci tu převzali moc nad údolím.
No a to samozřejmě přeje i našim puntíkovaným krasavcům.

Kurzy anglického jazyka ve Zbirohu!
Každé úterý od 16:45 a 19:00#

Štikoun
(pokračování příště)

Pokročilost: mírně pokročilí a pokročilí#
Poslední volná místa - volejte 734 405 144#
Lektor: Mgr Barbora Rusková

INZERCE

Prodej slepiček

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

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční
24. září a 4. listopadu 2015 v 16,35 hodinu firmy
Zbirovia
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601576270, 606550204, 728605840
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Cena 10,- Kč
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