MĚSÍČNÍK

ZBIROŽSKO

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ, ARBORETUM V ZŠ
JARNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
VELIKONOČNÍ JARMARK NA ZÁMKU

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

jsme v informační centru přivítali celkem 9208 návštěvníků, z toho bylo
8893 z ČR a 315 cizinců - nejvíce ze Slovenska, Holandska a Německa.

Zeptali jsme se za Vás pracovnice Informačního
centra ve Zbiroze paní Zdeňky Křenové:

S jakými dotazy se na vás turisté nejvíce obrací?
Od návštěvníků převládají dotazy na kulturní akce, turistiku a dopravu,
poskytování služeb – ubytování a stravování. Převážná většina turistů
se zajímá o zbirožský zámek, návštěvu Městského muzea a Muzea
J. V. Sládka ve Zbiroze.

Počátkem roku jste se opět zúčastnila veletrhu cestovního ruchu
Regiontour v Brně. Čím se letos prezentoval Mikroregion Zbirožsko a naše město?
Na veletrhu v Brně vystavujeme již od roku 2007. V letošním roce
jsme pro návštěvníky přivezli úplně novou turistickou mapu Zbirožsko, dále propagační materiály a letáky nejen o městě, ale i o zámku
a muzeu, několik druhů pohlednic a z upomínkových předmětů to byly
magnetky, odznaky a zápalky, o které byl velký zájem především mezi
sběrateli. Již tradičně jsme uspěli nejen s nástěnným kalendářem obcí,
ale hitem mezi sběrateli byly malý kalendářík a propisky s logem města.

Mezi zbirožskými občany jsou velice oblíbené zájezdy do divadel
v Praze, které organizačně zajišťujete. Kdy se opět můžeme těšit
na další kulturní akci?
Je to pravda, Zbirožáci si zájezdy do pražských divadel oblíbili. Jezdíme
již od roku 2010. V loňském roce jsme byli 4x, dokonce se podařilo
uskutečnit i zájezd do Národního divadla. Na letošní rok připravujeme 5 zájezdů, z toho by opět jedno představení mělo být v Národním
divadle, především pro ty zájemce, kteří se tam vloni s námi nedostali.
První divadelní zájezd se uskuteční již 28. března do Divadla U Hasičů
na večerní představení „Velký holky nepláčou“. Věřím, že se komedie
„nejen pro ženy, ale i muže“ bude líbit.

Blíží se turistická sezona. Které nové suvenýry a propagační materiály zbirožské informační centrum turistům nabízí nebo připravuje?
Hlavní turistická sezóna začne od 1. května. Již dnes máme dostatečné
množství letáků a materiálů – především pro turisty a cykloturisty máme
od konce prosince loňského roku novou turistickou mapu Zbirožska.
Vydáním této mapy jsme reagovali na zájem návštěvníků o náš kraj
a blízké turistické okolí. Rozsah mapy byl rozšířen o oblast Berounky
a pokrývá i část Brd.

Děkuji za rozhovor. DT

Přehled akcí:

Pro letošek budeme mít nově kožené přívěsky na klíče a klíčenky.

2. 3. Fotbalový ples – sokolovna Zbiroh
8. 3. Dopolední pohádka pro děti z MŠ, Divadýlko Kuba
– kino Zbiroh
13. 3. Promítání filmu Nadějné vyhlídky - kino Zbiroh
14. 3. Cestopisná přednáška MVDr. Luděk Uzel – knihovna
20. 3. Promítání filmu Odplata – kino Zbiroh
19. – 23. 3. Jarní velikonoční výstava – velká zasedací síň
MěÚ Zbiroh
28. 3. Zájezd na divadelní představení – Praha, Divadlo
U Hasičů
30. 3. Velikonoční jarmark – zámek Zbiroh
30. 3. Promítání filmu Sedm psychopatů – kino Zbiroh

O které propagační předměty je největší zájem?
Návštěvníci IC se většinou hned od dveří ptají, co máme nového.
Určitě je zájem o turistické známky a vizitky, nové magnetky, propisky a hlavně vítají nové pohlednice. Sběratelé jásají nad poměrně
dobrou nabídkou pohlednic nejen města a zámku, ale i okolních obcí.
Velký zájem je o obrázkové publikace Zbirožsko, Rokycansko, Brdy
na starých pohlednicích. O nově vydanou knížku Zakukala žežulička
s verši J. V. Sládka a ilustracemi Jaroslavy Horázné byl tak velký zájem,
že byla během týdne vyprodaná a připravuje se k dalšímu vydání.
Informační centrum je v letním období mimořádně vytížené, vedete
nějakou statistiku návštěvníků, např. tuzemských a zahraničních?
Naše IC je v rámci CzechTourism napojeno na modul Patriot,
který umožňuje mimo jiné průběžně sledovat návštěvnost. V roce 2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 23. ledna 2013

Rada města schválila dodatek č. 2 smlouvy Sběr, svoz a využití vytříděných složek
kom. odpadu se spol. Rumpold – R Rokycany s.r.o., který zohledňuje zvýšení
počtu kontejnerů o 2 ks.
- schválila vzorovou smlouvu o nájmu

BŘEZEN
2013

hrobového místa používanou od 1. 1.
2013 v souvislosti s úpravou plateb
za nájem hrobového místa na hřbitově
ve Zbiroze
- schválila přidělení těchto bytů: byt č. 1
v č.p. 529, byt č. 7 v č.p. 590, byt č. 13
v č.p. 524, byt č. 4 v č.p. 523, podmínkou
této transakce je vrácení bytu č. 2 v č.p.
530
- schválila přeměnu dočasné stavby –
prodejna na trvalou stavbu na pozemku
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ve vlastnictví města tj. p.č. 1491/2 v k.ú.
Zbiroh. Pokud bude vyžadovat správní
řízení oddělovací plán na pozemek pod
stavbou, jeho pořízení zajistí žadatel
na svoje náklady.
- byla seznámena s písemnou stížností,
která byla podána dne 17. 1. 2013 pod
č.j. 156/2013. Písemná stížnost se týká
rekonstrukce a oprav bytového fondu
v majetku města. Rada města požádala
o písemné stanovisko správce a zajistí pří-

mé jednání mezi p. Herynkem a vedením
INZULY. Podle výsledků výše uvedeného rozhodne na svém příštím zasedání
o dalším postupu.
- schválila povolení burzy knih, kterou
organizuje Městská knihovna Dr. Josefa
Palivce ve Zbiroze v měsíci březnu. Jedná se o knihy odepsané z fondu, uložené
v depozitáři. Rada doporučuje prodejní
cenu 5,- Kč/kus.
- vzala na vědomí Zprávu o činnosti
přestupkové komise za r. 2012. Zpráva
konstatuje více než 100% nárůst oznámených přestupků v hodnoceném období.
Vyřízeno bylo celkem 55 přestupků a 154x

byla podána zpráva na konkrétní osoby.
- schválila žádost o rekonstrukci koupelny v bytě č. 10 v č.p. 497. Rekonstrukci
koupelny bytu bude hradit nájemce. Práce
budou zahájeny po dohodě s INZULOU
a nájemce zajistí řádné skladování odpadu a jeho následný odvoz vč. dokladu
o uložení na skládku.
- pověřila starostu města jednáním s firmou Kompakt spol. s.r.o. ve věci dotace na
pořízení automobilu pro sociální zařízení
Domov „Zvíkovecká kytička“, příspěvková organizace ve Zvíkovci.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Zprávy z muzea

KULTURA
Vepřové masopustní hody ve Zbiroze
V sobotu 16. února se konaly na zbirožském náměstí vepřové hody. Vůně
zabijačkových pochoutek a smažených
koblih přilákala řadu zbirožských
občanů i návštěvníků z okolí. Řezníci
z Třemošné připravili ukázku porcování prasete a výroby jitrnic. K zahřátí
byla horká medovina i svařené víno,
po ovaru na zapití pivo a pro chuť bylo
možné zakoupit masopustní koblihy
a koláčky. O zábavu se postaral Švejk
Band. Počasí bylo příjemně zimní, a tak
se dobře hodovalo.
DT

Od počátku roku 2013 pokračují v Městském muzeu ve Zbiroze stavební práce
zahájené na sklonku roku minulého.
V lednu bylo zprovozněno plynové
ústřední topení a započaly práce na rozvodech elektroinstalace. Rekonstrukce se
významně dotkla i podoby výstavní síně.
Vstup mezi místnostmi výstavní síně byl
značně rozšířen, což v budoucnu umožní
větší kapacitu návštěvníků při promítání
během besed a přednášek. Výstavní síň
byla také nově naštukována a vymalována. V únoru došlo i na opravu kanalizace
a vodovodní přípojky k WC v přízemí
muzea. Stavební práce budou pokračovat
i v měsíci březnu.
E. Svobodová

Životní jubilea – únor 2013
Sirotek Petr
Jedličková Jarmila
Hošková Karla
Krejčí Miloslav
Kincl Zdeněk
Soukupová Božena
Krejčí Karel
Dvořáková Miloslava
Frolíková Miluše

70 let
90 let
81 let
83 let
81 let
85 let
84 let
82 let
86 let

Za správnost údajů: J. Dlouhá, matrika

Březen – měsíc čtenářů
v knihovnách

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce
ve Zbiroze se letos také zapojila do celonárodní akce Březen – měsíc čtenářů
2013, jejímž mottem je: „S námi jen all
inclusive!“ V centru našeho zájmu je letos čtenář a čtení ve všech jeho formách.
Nezapomeňte, že čtení sluší každému.
Akce v knihovně:
- burza vyřazených knih a časopisů
- luštění a kvízy pro bystré hlavy:
soutěže pro malé čtenáře
- v měsíci březnu bude každý čtenář
do 15-ti let zaregistrován zdarma
- vyhlášení soutěže o nejpilnějšího
čtenáře do 15-ti let
- namaluj si záložku: soutěž pro děti,
výstavka záložek v dětském oddělení, vyhlášení a odměna pro nejlepší
práce
- besedy a soutěže pro MŠ, ZŠ a školní
družinu

foto J. Horák

Zájezd na divadelní představení
do Prahy
Dne 28. března 2013 se uskuteční zájezd
na divadelní představení „Velký holky
nepláčou“ v Divadle U Hasičů.
Divadelní hra tak trochu pro ženy, tak
trochu pro muže, nejvíce však pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od
srdce smát. Hrají: J. Šulcová, V. Jeníková,
V. Křížová, D. Batulková/K. Seidlová, Č.
Gebouský/E.Čekan, M. Vašinka/L. Hruška.
Začátek představení je v 19,00 hodin,
odjezd autobusu bude v 16,30 hodin
od IC ve Zbiroze, přes Kařez do Prahy.
Zájemci o představení se mohou přihlásit v Informačním centru ve Zbiroze,
tel. 371784621.

Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve
na přednášku
Přes hory a doly – podruhé a naposledy.
Známý rokycanský veterinář MVDr.
Luděk Uzel opět přiblíží návštěvníkům
průběh dobrodružné expedice po stopách
původních obyvatel na Papui Nové Guineji na podzim roku 2012.
Přednáška se uskuteční v Městské
knihovně Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze
ve čtvrtek 14. března 2013 v 18.00 hodin. Srdečně všechny zveme.

Dále si ve zbirožské knihovně můžete přečíst nebo vypůjčit tyto noviny
a časopisy: Rokycanský deník, Receptář
prima nápadů, 100 + 1, Koktejl, pro
malé čtenáře Čtyřlístek a Tom a Jerry.
Výhledově přibude Fit styl, Praktická
žena, Sluníčko, Mateřídouška, II. světová válka, Rodinný dům. Připraveny
jsou pro Vás nové knihy i knihy z výměnného fondu rokycanské knihovny.
V knihovně si můžete zapůjčit nové
krásné knihy o zahradě, bylinkách,
ekologii a zdravém životním stylu
z Bioinformačního centra Ekoškoly
ve Zbiroze.
Více informací najdete na webu knihovny: www.knihovnazbiroh.webk.cz.
Na setkání s Vámi se těší
Jitka Hauerová
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Připravujeme na duben:

5. 4. od 18, 00 hodin Jarní koncert ZUŠ
V. Vačkáře v kostele sv. Mikuláše
5. 4. Noc s Andersenem – Městská
knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze
20. 4. od 8,00 – 12,00 hodin Jarní
farmářské trhy s hudbou v proluce na
náměstí
21. 4. od 10,00 hodin Magda s Petrem
plaší duchy – zábavný pořad pro nejmenší diváky – kino Zbiroh (předprodej vstupenek v Informačním centru
ve Zbiroze, cena 155,- Kč)
27. 4. zahájení expozice Muzea požární ochrany, Zbiroh Švabín
28. 4. Pouť u sv. Vojtěcha

CESTOVÁNÍ

K snídani nám připravili vaječnou omeletu, tousty a kávu. Je
příjemné, když se člověk nemusí o nic starat a nic si vařit. V 7
hodin jdeme k řece Raptinadi, kde všichni nasedáme i s průvodcem a veslařem na loďku dlouhou 12 metrů, ale jen 80 cm
širokou. Jedeme po proudu a sledujeme rychle ubíhající břehy
a zajímavou flóru a faunu. Vidíme spoustu různých ptáků,
dokonce i marabu, ledňáčka, břehule říční – Ripária ripária.
V písčitých březích je spousta děr, kde hnízdí, stále vylétají
a zalétají. Po dvou hodinách plavby vystupujeme na levý břeh
řeky a pěšky se vracíme úzkou stezkou, která se klikatí džunglí. Dáváme si pozor na pijavice, kterých je zde požehnaně.
Podivujeme se stromům se zajímavými hvězdicovými tvary
kmenů těsně nad zemí. Celí zablácení se dostáváme k místu,
odkud jsme na druhém břehu odjížděli. Na náš břeh nás převáží
normální široká loďka. Teprve po vystoupení si všimnu obrovského krokodýla, který se vyhřívá na břehu řeky. Kdybych věděl
již dříve, že v řece jsou krokodýli, nikdo by mě na projížďku
v loďce nepřinutil ani násilím. Vracíme se do tábora, kde je pro
nás připraven oběd. Podávají se smažené šišky (nezjistil jsem
z čeho) s hranolky a oblohou. Odpoledne nás čeká projížďka
džunglí na hřbetech slonů. Těšil jsem se - ale nečekal jsem,
jaké to bude utrpení. Sloni přišli do tábora v 15 hodin. Na hřbetě měli upevněnou plošinu s plátěnou stříškou. Po žebříku se
vystoupalo na vyvýšené místo v úrovni plošiny na hřbetě slona
a nasedlo se na plošinu. Na slona, který vyšel na nás, jsme se
„naslonili“ čtyři. Před plošinou za ušima se posadil „řidič“. Ten
řídil a pobízel slona dřevěnou tyčkou. Seděl jsem na plošině
vzadu, pootočený proti směru jízdy. Prodírali jsme se džunglí,
dvakrát jsme přebrodili řeku a já si vždy vzpomněl na krokodýly.
Usilovně jsem krčil nohy, aby se mně do nich náhodou nezakousl. V džungli jsem neustále sledoval větve stromů a křoviny,
abych nepřišel o oči. Musel jsem také sledovat, kam slon kráčí,
protože se občas otřel bokem o strom a pokud bych tam nechal
nohy, jistě by mi je amputoval. Hrozně mě začal bolet zadek
od plošiny a vrchní části stehen od okrajů plošiny. Během více
než dvouhodinové projížďky jsme viděli tři jeleny, divoké prase,
spoustu opic a tři krokodýly. Když slon konečně zaparkoval
a my opustili plošinu na jeho hřbetě, děkoval jsem všemohoucímu za to, že jsem projížďku ve zdraví přežil. Po příchodu do
tábora jsem se za statečnost a útrapy odměnil jedním pivem.
Provedl jsem důkladnou hygienu, přepral špinavé prádlo,
uvařil si kávu a na verandě chaty si dopsal deník a relaxoval.

Cesty za dobrodružstvím (pokračování)
Ráno se loučíme s majitelem hotelu a jeho rodinou. Nacpeme se
do objednaného taxíku, který nás odvezl na autobusové nádraží
– hliněný plácek. Autobus vyjíždí v 7,30 hodin, čeká nás přejezd
na jih Nepálu do národního parku Chitvan, do osady Saurahy.
V poledne řidič autobusu zastavuje u restaurace a vyhlašuje
hodinovou přestávku. Zde se nikam nespěchá a jízdní řád je
jenom orientační. Do cíle naší cesty přijíždíme ve 14 hodin.
Čeká na nás několik aut, vypadá to jako vrakoviště. Nasedáme
na vraky gazů a džípů a absolvujeme poslední úsek cesty do
tábora, kde máme zajištěné ubytování, stravování a poznávací
a kulturní program. Vedoucí tábora nás srdečně uvítal a pohostil připravenými sklenicemi pomerančového džusu. Tábor byl
velice pěkný a pečlivě upravený. Kromě velké budovy, kde byla
jídelna, byly na druhé straně nízké hospodářské budovy a domky
místních domorodců, kteří byli zaměstnanci tábora nebo patřili
do rozvětvené rodiny majitele. My byli ubytováni v chatičkách
uspořádaných do podkovy a uprostřed byl nádherný parčík
s rozkvetlými keři a záhony květin. Každá chatka měla verandu,
kde se příjemně sedělo a hledělo do parku, svoje WC, sprchu
a tři lůžka s moskytiérou. Tak jako v hotelu v Pokhaře jsem byl
na chatce ubytován s Jardou Uhlíkem a Zdeňkem Svobodou.
V 15 hodin jsme svoláni na oběd. Servírují nám zeleninový karbanátek s oblohou ze syrové zeleniny. Po obědě jdeme všichni
s průvodcem na prohlídku přilehlé vesnice. Delší zastávku máme
u menší usedlosti, kde parkují sloni. Jsou za nohu uvázáni silným
řetězem k silným dřevěným kůlům. Pokračujeme k široké, líně
se valící řece, kam prý se chodí koupat a pít divocí nosorožci.
Začíná se stmívat a na protějším břehu řeky se skutečně objevují dva nosorožci. Když se jeden začal nořit do řeky, jdeme
zrychleným tempem do tábora. Co kdyby přešel nebo přeplaval
na druhý břeh? Večeři podávali až ve 20,30 a menu bylo výborné. Pochutnali jsme si na kuřeti s rýží a brambory s oblohou.
Po večeři jsem si tradičně dal pivo a cítil se naprosto spokojený.
Nemohl jsem však usnout, protože na pokoji bylo hrozné vedro,
i když jsem spal bez přikrývky, jen pod moskytiérou. Během
celé naší expedice jsem nerozeznával, který je den, ani jsem
moc nesledoval data. Jen při dopisování deníku jsem se vracel
do reality. A tak když jsem ráno v 6 hodin vstával, uvědomil
jsem si, že je neděle a do návratu domů schází necelý týden.
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V 19 hodin jsme byli svoláni na travnaté prostranství před
parčíkem, kde byly připravené židle z jídelny, uspořádané do
půlkruhu k sledování kulturního vystoupení. Početný mužský
soubor nám předváděl ukázky z místního folklóru. V místních
krojích tančili do kruhu a zpívali. Předváděli tance s tyčkami, s bubínky i s holemi. Bylo to zajímavé a silně působivé.
Po skončení vystoupení jsme si odnesli židle do jídelny, kde se
podávala opožděná večeře. Šel jsem brzy spát, za celý den bylo
tolik zážitků, že mě to docela zmohlo.
V 8,00 hodin snídaně, a protože na dopoledne nebyl naplánovaný žádný program, relaxoval jsem na verandě u kávy. Zjistil
jsem, že mám divně odřená obě lýtka. Byly to takové drobné
červené tečky. Nevěděl jsem, jestli je to následek včerejší jízdy
na hřbetě slona nebo poštípání od nějakého hmyzu při večerním
folklóru. Po obědě odjíždíme taxíkem na návštěvu a exkurzi do
nedaleké sloní porodnice. Dojeli jsme k řece, kde nás převozník
přepravil na druhý břeh a po chvilce přicházíme k oplocenému
areálu budov, což je cíl našeho výletu. Procházíme objektem
a průvodce nám vysvětluje, jak celá porodnice funguje. V jednotlivých stáních jsou slonice připoutány za nohu silným řetězem ke kůlům. Různě stará slůňata pobíhají a hrají si volně po
celém objektu. Jedno malé slůně s krásně chlupatým chobotem
se rozhodlo, že si se mnou bude hrát. Mělo vytříbený vkus, ale
přesto jsem ho musel od sebe odstrkávat dlaní. Dozvídáme se, že
za slonicemi chodí na námluvy divocí sloni z džungle. Slonice
jsou březí jednou za 6 let a březost u nich trvá 2 roky. Zajímavá
exkurze. Přejíždíme na loďce na protější břeh, kde na nás čeká
taxík. Cestou do tábora uvízl ve velké louži s bahnem. Musíme
se dostat na suchou zem za pomoci domorodců, kteří přispěchali
píchnout. Snažíme se společně auto z louže vytlačit. Přitom Jiří
Cacák podklouzl a vyhodil si rameno z ramenního kloubu. Měl
tento problém již v minulosti, ale teď jej to postihlo ve velmi
nevhodné době a na nevhodném místě. I když nevím, jestli na

INFORMACE
T J M Ě S TO Z B I R O H o d d í l k o p a n é
- hledá správce sportovního areálu
ve Zbirohu
Požadavky - pracovitost, spolehlivost, manuální zručnost při zámečnických a instalatérských pracích, ovládání pojízdné sekačky

Sbírka použitého ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje jarní sbírku použitého ošacení.
Vybírá se oblečení všeho druhu, veškerý
textil (i poškozený, ale čistý!), boty, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, péřové
a vatové přikrývky, spacáky, polštáře
a deky, použité nádobí, zbytky látek, vlna
a hračky, vše čisté a zabalené v krabici či
igelitovém pytli. Sběr v průjezdu bývalé
Komerční banky, Masarykovo náměstí č.p. 123, začne 15. března a potrvá
do 22. dubna 2013. Občanské sdružení
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás
i v zahraničí, www.diakoniebroumov.org,
tel.: 224 316 800.
Děkujeme za Vaši pomoc.

něco takového je někde vhodné místo a čas. Položili jsme jej na
záda na trávník a gynekolog Jarda Uhlík se snažil odborně vrátit
ruku na správné místo. Naposledy něco takového dělal před roky
na lékařské fakultě jako medik. Dílo se zdařilo, říkal, že zákrok
musí být proveden okamžitě. Kdyby to trvalo delší dobu, kloub
i rameno by nateklo a spravila by to pouze operace. Pokračovali
jsme po hliněné cestě, která vedla středem vesnice. Cesta byla
lemovaná domky s krámky, kde byly k dostání zajímavé věci
a suvenýry. Koupil jsem tričko vnučce Kačce a balíčky exotických čajů. K večeři nás uctili kuřetem s rýží. Udělal jsem si
kávu a bilancoval, protože druhý den jsme náš pobyt v národním
parku Chitvan končili a odjížděli do hlavního města Nepálu
Káthmandu. Symbolické rozloučení nám připravila příroda. Před
setměním se v dálce na obzoru objevila zapadajícím sluncem
ozářená zasněžená osmitisícovka Manaslu. Nádhera, na kterou
nelze zapomenout.
(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec

a křovinořezu, vztah ke sportu vzhledem
k zajišťování provozu fotbalových hřišť,
výdej a praní sportovního vybavení.
Nabízíme - bytovou jednotku 3 + 1 I. kat. se
zahrádkou.
Informace - P. Kugler - 602 159 975
J. John - 737 220 510
M. Plačko - 737 782 837

Informace ZO ČSŽ Zbiroh
ZO ČSŽ ve Zbiroze plánuje letošní
Jarní velikonoční výstavu na dny
19. – 23. března 2013.
Příjem výrobků bude v pondělí
18. 3. a zahájení výstavy 19. 3. 2013.
Na duben plánuje Jarní burzu odívání na dny 16. – 19. dubna 2013.
Obě tyto akce se budou opět konat
ve velké zasedací síni MěÚ ve Zbiroze. Bližší údaje na plakátech.
Všechny srdečně zveme a za spolupráci předem děkujeme.

Základní umělecká škola Václava Vačkáře představuje:

KOMORÁČEK
„KOMORÁČEK“ je nově vzniklé
hudební seskupení. Skládá se z žáků,
kteří hrají nejen na sopránové zobcové flétny, ale také na sopraninové,
altové, tenorové a basové. Na repertoáru mají skladby nejen starých mistrů,
ale i současných skladatelů. V letošním školním roce se zúčastní soutěže
MŠMT. V období adventu jste je
mohli slyšet na vánočních koncertech
pod názvem „Andělské zpívání“.
Hana Chaloupková

Výbor ZO ČSŽ Zbiroh
První členky Komoráčku.
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Zápis
Dne 25. 1. 2013 proběhl na ZŠ Zbiroh
zápis dětí do 1. třídy. Zapsali jsme 55
dětí. Ve školním roce 2013/2014 otevřeme dvě první třídy. Na zápis již tradičně
navazuje kroužek pro předškoláky
PASTELKA, ve kterém se snažíme zpříjemnit a ulehčit předškolákům nástup
do první třídy a tím i ovlivnit průběh
celé školní docházky.
Mgr. Květuše Horáková

foto J. Horák

Arboretum ZŠ Zbiroh
Cílem projektu „Arboretum ZŠ Zbiroh“
je vybudování řádně zdokumentovaného
parkového arboreta na pozemku školy,
úprava venkovní učebny a tím zlepšení
podmínek výuky udržitelného rozvoje na
naší škole. Na farmářských trzích, kde má
naše Bioinformační centrum ZŠ Zbiroh
svůj stánek, je naším cílem seznámit spoluobčany s tradičními druhy a odrůdami
méně známých ovocných dřevin.
Žáci 1. stupně již začali evidovat stromy
a keře v okolí školy a vyrobí plán zahra-

Vážení čtenáři Zbirožska,

v únorovém vydání vás starosta Sboru
dobrovolných hasičů ve Zbiroze Miloš
Svoboda informoval o stěžejních momentech uplynulého hasičského roku
i o tom, že připravujeme tradiční hasičský
ples. Ten letošní, v pořadí již osmnáctý,
připadl na 16. února. Prodali jsme 332
vstupenek a krátce po zahájení prodeje
jsme mohli konstatovat, že máme stejně
jako každý rok vyprodáno. Chceme proto
touto cestou poděkovat všem příznivcům,
kteří si nenechali tuto pro zbirožské hasiče významnou společenskou událost
ujít. Na všechny čekal nejen večer plný
hudby v podání tanečního orchestru GALAXIE a tance, ale také doprovodný program v podobě vystoupení dětí, juniorů
a hlavní skupiny tanečního studia DISCO
KLUB TEAM Rokycany. Nechyběla ani
bohatá tombola, ve které bylo možné vy-

V lednu 2013 proběhlo první kolo zápisu do
Základní umělecké školy Zbiroh. Stále jsou
ještě volná místa do všech oborů (hudebního,
výtvarného, tanečního a literárně-dramatického). Žáci mohou do ZUŠ podat přihlášku
i ve 2. kole, které se bude konat v červnu 2013.
Podrobnější informace se objeví v některém
z dalších vydání Měsíčníku Zbirožsko.

v dopoledních hodinách proběhne v místním
kině výchovný koncert pro mateřské školy
a 1. třídy ZŠ. Termíny školních koncertů
a další aktuality jsou čerstvě k dispozici na
webových stránkách školy www.zuszbiroh.cz.

Miriam Sudková Srncová Ph.D.

Měsíc březen je věnován přípravám na soutěže a akce, které budou probíhat v dubnu. Žáci
keyboardové třídy a dechaři pilně nacvičují
předepsaný repertoár do soutěží MŠMT –
krajská kola proběhnou tento měsíc v Plzni.
Soubory i sóloví hráči naší ZUŠ zkoušejí
program na 5. dubna, kdy se ve zbirožském
kostele sv. Mikuláše uskuteční jeden z jarních
koncertů školy. ESO dále vystoupí v Plzni
19. – 20. dubna na akci Venkovské EXPO,
spolupořádané sedmi místními akčními
skupinami Plzeňského kraje a obecně prospěšnou společností Plzeň 2015, která se koná
v areálu bývalého pivovaru Světovar v Plzni
na Koterovské třídě. Zde bude orchestr reprezentovat Mikroregion Zbirožsko. 24. dubna

dy s encyklopedií rostlin. Žáci 2. stupně
začali překládat názvy do anglického
a německého jazyka. Německé názvy budeme konzultovat s žáky naší partnerské
školy v Ambergu.

podpořeno 250 a náš projekt se podle
bodového hodnocení umístil na pěkném
čtvrtém místě.
Ekotým ZŠ Zbiroh

V březnu začneme s výsadbou keřů
a stromů, proběhne i úprava naší venkovní
učebny.
Arboretum ZŠ Zbiroh je projekt, který
částkou 50 000,- Kč podpořil grant
z Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí. Z 350 žádostí o podporu projektů školních zahrad jich bylo
hrát některou ze 400 cen. O půlnoci bylo
ze vstupenek navíc vylosováno devět
výherců hlavních cen, kteří si domů odnesli například nádobu na odpad, vrtačku,
brusku nebo vepřovou hlavu. Velký dík
proto patří také všem sponzorům, kteří
svými věcnými a finančními dary přispěli
ke zdárnému a příjemnému průběhu plesu. Za zmínku určitě stojí, že podstatná
část výtěžku z prodeje vstupenek a tomboly bude věnována na činnost mladých
hasičů. Poděkovat chceme také všem
kuřákům, kteří s pochopením přijali,
že byl letošní ples v zájmu zpříjemnění
prostředí poprvé nekuřácký, a že bylo
kouření povoleno jen mimo prostor sálu.
Doufáme, že všichni účastníci strávili
příjemný večer, a těšíme se, že se opět
za rok v únoru sejdeme za zvuků hudby
ve zbirožské sokolovně.
Mgr. Veronika Hodačová, jednatelka sboru
5

LISTÁRNA
Ze vzpomínek čtenářky
Bývalo, že 18. března - v předvečer
svátku sv. Josefa - chodilo městem
od domu k domu několik muzikantů
z kapely p. Dvořáka z Chaloupek (Podhradí) či členů orchestru p. K. Pražského. Josefům v domě zahráli, popřáli,
dostali občerstvení. To bylo třeba pro
nevlídné, chladné předjarní počasí.
Muzikanti stárli, odcházeli stejně jako
Josefové a Josefky, nových bylo méně
a méně. Pro doprovázející děti a přihlížející to bylo veselé předjarní sousedské
pobavení.
Z dětství pamatuje J. Prokopcová

zazněl nám pak jeho vzkaz: „Hledej
a uchovávej nejčistší odkazy minulosti!
Bdi nad nimi! Čerpej z nich! Rozmnožuj je pokorným srdcem a pracovitýma
rukama!“
K tomuto Sládkovu velikonočnímu odkazu připojují svůj rovněž velikonoční
pozdrav a vzkaz soluňští bratři sv. Cyril
a Metoděj, jejichž obraz lze spatřit ve
zbirožském farním kostele. Letos si
totiž připomínáme jejich významné jubileum – 1150 let od jejich příchodu na
území naší země. Tenkrát jako svůj spo-

Vážení přátelé,
když jsme si loňského roku připomínali
sté výročí úmrtí zbirožského rodáka,
básníka J. V. Sládka, nemohli jsme ho
nespatřit jako ztělesnění pravdy: Kdo se
obětuje pro určitou věc, musí počítat, že
ho to bude stát mnoho sebezapření, těžkostí a obětí. Ale bez této postní fialové
barvy není velikonočního Božího hodu.
Při odhalování jeho busty u místní školy

HISTORIE

lečný kříž objali toto své dějinné poslání
se všemi těžkostmi, které na ně čekaly.
Tím stali se zakladateli vzdělanosti
slovanských národů, představiteli kulturní jednoty slovanské, hlasateli pokoje
a evangelní ideje o rovnosti všech lidí
a národů před Bohem, hlasateli oslavení
Boha všemi jazyky země v bratrském
všelidském společenství. Nevyzařuje
právě tímto Kristův otevřený hrob?
Pokojné prožití svátků velikonočních
přeje Mons. Jaroslav Ptáček, někdejší
duchovní správce zbirožské farnosti

V příštím čísle Zbirožska se můžete těšit na vzpomínání pana Ing. Karla Matějky o Zbiroze a Zbirožácích,
které bude vycházet na pokračování.
dne odešli. Účet tohoto ubytování zaplatil
c.k. aerar, co majitel velkostatku Zbiroh
sám. Byla zde jedna patrie děl na poli
u kříže pod zámkem. V listopadu vypukla
také ve Zbirohu cholera a požádala několik
obětí. Zvláště u potoka řádila nejvíc.
Víte co znamená vojenský název uhláni?
Víte, kde se nachází místo na poli u kříže
pod zámkem?
Znáte ještě jiné podrobnosti o Prušácích
ve Zbiroze?
Své odpovědi či připomínky a názory
můžete posílat:
a)přímo do knihovny Dr. Josefa Palivce
nebo do městského muzea
b)nebo na mou adresu:
Rudizbiroh@seznam.cz

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 3
1866 – Dne 20. června vypověděl král
Vlašský a dne 21. června král Pruský –
válku Rakousku. Dne 22. června vtrhli
Prušáci do Čech, dne 26. června první
srážka v Podolí. Do Zbiroha přišli první
Prušáci na sv. Annu dne 26. července. Byli
to uhláni na počet 26. Přišli od líšenské
strany a odešli stranou k Mýtu. Ve Zbirohu
před radnicí zůstali stát a kázali prose pivo
a chléb s máslem. Asi v hodině odešli.
Obec zapravila sama účet, poněvadž se
Prušáci po něm neptali.
Dne 31. července přišlo do Zbirohu 180
Prušáků. Ubytováni téměř všichni v místnostech švábínských a v zámku. Druhého

Rudolf Pražský, kronikář

Informace z fotbalu

SPORT

Prusko 1866 – mušketýr a gardový husar.

nečekaně zaváhal se Zaječovem a 7 bodů stačilo „jen“ na druhé místo.
Třetí Skomelno představilo mladý tým vedený zkušeným Haškem a
dokázalo porazit oba středočeské týmy.

V sobotu 19. 1. 2013
pořádal fotbalový oddíl
TJ Město Zbiroh druhý turnaj v malé kopané na hřišti s umělým povrchem. Turnaje se zúčastnil domácí tým a celky z Mlečic, Zaječova,
Skomelna a Libomyšle.

Poslední dva celky (Zaječov a Libomyšl) získaly po 3 bodech, a tak
lepší skóre posunulo na 4. místo Zaječov.
V mrazivém počasí opět celý turnaj odřídil jednatel oddílu TJ Město
Zbiroh Martin Plačko.

Hrálo se systémem každý s každým 2x12 minut. Před turnajem měli
pořadatelé starosti se sněhovou nadílkou. Velký dík patří dobrovolníkům, kteří hřiště odklidili ve středu a ve čtvrtek. S páteční nadílkou
již musela pomoci i městská technika, a tak poděkování patří i vedení
města Zbiroha.

První tři mužstva byla oceněna poháry a všechna mužstva si odnesla
věcné a tekuté ceny.

Petr Kugler

Zde jsou výsledky všech zápasů:
Skomelno – Zbiroh 2:3, Zaječov – Mlečice 0:7, Libomyšl - Skomelno
0:5,
Zbiroh - Mlečice 1:1, Zaječov - Libomyšl 1:2, Skomelno - Mlečice 3:7,
Zbiroh – Zaječov 3:5, Libomyšl – Mlečice 0:7,

Konečná tabulka:
1. Mlečice

310

22:4

10 bodů

2. Zbiroh

211

10:9

7 bodů

3. Skomelno

202

16:10

6 bodů

4. Zaječov

103

6:18

3 body

5. Libomyšl

103

3:16

3 body

Skomelno – Zaječov
6:0
a Libomyšl – Zbiroh
3:1.
Mlečice jako tradiční
účastník všech turnajů
tentokrát nenašly přemožitele. Druhý Zbiroh

Vítězný celek tentokrát „posílil“ P. Kugler st., dále v horní řadě
Kolář, Staněk a M. Jaroš,
v dolní řadě Svejkovský, Dibus a V. Hodač.
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Hokejový zpravodaj

hry, avšak kýžené vyrovnání mu to nepřineslo. V samém závěru pouze
korigoval na závěrečných 4:5. Svižně a důrazně hrané utkání bylo
zajímavé i z toho důvodu, že se střetla mužstva ze 4. a 5. pozice KSM
C a s velkou pravděpodobností na sebe narazí i v 1. kole nadstavby.
Zbirožský Roman Pichlík se blýskl čtyřmi góly. HC Ekonomické
stavby Plzeň „B“ - TJ Město Zbiroh „A“: 4:5. Třetiny: 1:1, 2:2, 1:2.
Branky TJ: Pichlík R. 4x, Marek.

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám
prezentovat aktuální informace, výsledky a novinky z činnosti oddílu
ledního hokeje TJ Město Zbiroh v mezidobí 15. leden – 15. únor 2013.
„A“ mužstvo: Ve zmíněném mezidobí „A“ mužstvo sehrálo 4 mistrovská utkání, připsalo si kladnou bilanci 2-1-1. Celkem do 15. února
2013 odehrálo „A“ mužstvo 19 mistrovských utkání s bilancí 11-2-6,
díky čemuž se ke zmíněnému datu nacházelo na průběžném 4. místě
Krajské soutěže mužů v ledním hokeji skupiny C Plzeňského kraje
(zisk 24 bodů, skóre 96:74).

Dne 9. února „A“ mužstvo přivítalo v Rokycanech v rámci 20. kola
KSM C tradičního soupeře ze Stříbra. Soupeř nastoupil v silné sestavě
a brzy šel do vedení1: 0. Vzápětí se nám však podařilo vyrovnat. Zhruba do poloviny utkání se skóre přelévalo. S koncem 2. třetiny se nám
podařilo odskočit na rozdíl 2 branek na průběžných 5:3, což vyhnalo
z brány stříbrského brankáře Kolenu. V závěrečné třetině jsme přidali
brankáři Šamanovi další 2 branky, soupeř kontroval 1 brankou. I když
soupeř „kousal“, potvrdily se tabulkové předpoklady, dle kterých
bylo Stříbro papírově slabším soupeřem. TJ Město Zbiroh „A“ - HC
Stříbro 06 7:4. Třetiny: 2:2, 3:1, 2:1. Branky TJ: Pichlík R. 3x, Tyc
M., Dongres, Křížek, Frühauf.

V sobotu 19. ledna jsme se v rámci 17. kola KSM C vydali na zimní
stadion do Klatov. Naším vyzyvatelem byl tým SK Ježovy. Již od
počátku bylo utkání doprovázeno komplikacemi. Rozhodčí přišli o 15
minut déle, tudíž na sehrání zápasu 3x 15 čistého času zbylo již jen 75
minut času hrubého. Od úvodního vhazování bylo zřejmé, že něco není
v pořádku, jelikož borci Ježov vyloženě „šli“ po rozhodčích (nejprve
pouze slovně - nadávky, výhružky). Do konce 2. třetiny jsme vedli
3:2, soupeř měl již 1 hráče vyloučeného na OK. Počátkem 3. třetiny
se několik hráčů soupeře pokusilo inzultovat rozhodčí, tudíž následovaly další 2 tresty OK. Jelikož se část hráčů Ježov cítila soudcováním
rozhodčích poškozena, odešla předčasně do šaten. Soupeř dohrával
utkání v počtu 6 + 1, ale i tak se mu podařilo vyrovnat na 3:3! Do
konce utkání zbývalo více než 8 minut, chystali jsme se na závěrečný
nápor. Jistě bychom strhli vítězství na svoji stranu, kdyby najednou
nevjela na hrací plochu rolba a utkání nebylo předčasně ukončeno
z důvodu vyčerpání času pronájmu ledové plochy! Abychom si vše
zrekapitulovali, utkání nebylo možné sehrát v celé své délce kvůli:
1. pozdnímu příchodu rozhodčích, 2. výstupům hráčů Ježov, kteří se
snažili inzultovat rozhodčí (ti však pískali „rovinu“). Na naši žádost
bude utkání řešit STK + DK KSLHPK. SK Ježovy - TJ Město Zbiroh
„A“: 3:3. Třetiny: 2:2, 0:1, 1:0. Branky TJ: Pichlík R., Tyc M., Fíkar.

„B“ mužstvo (KSM D): Ve zmíněném mezidobí odehrálo 4 mistrovská
utkání. V rámci 17. kola KSM D naše rezerva v plzeňské KOOP aréně
podlehla 2:7 TJ Apollu Kaznějov „B“. Branky za TJ Město si připsali
Dongres a Štochl. Dne 27. ledna rezerva přivítala v Rokycanech rezervu
Chotíkova. Soupeř potvrdil svoje kvality a zvítězil v poměru 8:2. Za
TJ skórovali Štochl a Huml. V sobotu 9. února se „B“ mužstvo vydalo
do Domažlic, kde se utkalo se Sokolem Díly. Domažlickými juniory
posílený soupeř zvítězil 11:3. Našimi střelci byli Huml 2x a Marek
Košťálek. O den déle, 10. února, rezerva hostila v rámci 20. kola KSM
D okresního rivala z Příkosic. Utkání skončilo zcela jednoznačně ve
prospěch soupeře, doslova nám nasázel 13 branek! V tomto utkání jsme
bohužel ani jedenkrát neskórovali.
Celková bilance „B“ mužstva od začátku sezóny činí 1-1-16, zisk 3
bodů, průběžná poslední pozice v KSM D. Dodejme, že 2 utkání byla
odložena (proti HC Handballu Plzeň 2003 a HC Panasonicu Plzeň).

V rámci 18. kola KSM C „A“ mužstvo přivítalo dne 26. ledna v
Rokycanech HC Klaustimber Čečovice. Jelikož se střetla mužstva z
horních pater tabulky (Čečovice 2., Zbiroh 3.-4.), diváci byli svědky
atraktivního, rychlého a důrazného hokeje s velkým množstvím branek.
Skóre se přelévalo po celý zápas a ani jednomu z týmů se nepodařilo
odskočit na více než 2 branky. Ještě v polovině 3. třetiny byl stav nerozhodný 5:5, avšak soupeřův závěrečný nápor jsme nebyli schopni
zastavit a zápas skončil výsledkem 6:8. TJ Město Zbiroh „A“ - HC
Klaustimber Čečovice: 6:8. Třetiny: 3:4, 2:1, 1:3. Branky TJ: Pichlík
R. 3x, Kokoška J., Čechura, Marek.

Závěrem dodejme, že se dne 2. února mix „A“ a „B“ mužstev zúčastnil
hobby turnaje v Hořovicích. Dalšími zúčastněnými týmy byly HC
Grizzly Beroun, HC DRMA mix a HC Rakon Rakovník. Hrací systém
každý s každým, zápas řízený 1 rozhodčím, 40 minut hrubého času
na zápas. TJ Město Zbiroh porazil všechny soupeře (6:0 HC Grizzly
Beroun, 5:3 HC DRMA mix, 5:3 HC Rakon Rakovník) a suverénně
obsadil 1. místo! Na úspěchu se podíleli: Bartovský (G), Palek (G),
Maier, Čechura, Hrdlička, Sobotka, Frühauf, Frühauf jr., Štochl, Jandera, Voříšek, Fíkar a Křížek.

V rámci 19. kola KSM C se „A“ mužstvo dne 3. února střetlo v plzeňské
ČEZ II aréně s rezervou Ekonomických staveb Plzeň. Ačkoliv jsme
v 1. třetině soupeře přehrávali, do vedení 1:0 se dostal soupeř, když
proměnil jeden z několika samostatných úniků. 6 vteřin před koncem
úvodní třetiny se nám však v přesilové hře podařilo vyrovnat. Druhá
třetina skončila rovněž smírně, a to 2:2. Do závěrečné třetiny jsme tak
vstupovali za nerozhodného stavu 3:3. Díky dvěma rychlým gólům
jsme si vypracovali náskok. Soupeř odpověděl značným přitvrzením

Aktuální výsledky, fotografie či informace je možné najít na webových
adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/, http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/, http://www.zimnistadionplzen.cz/cz/textpages/category/135/KSM. Dále na Facebooku
(skupina TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje) či v regionálním tisku.

Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier, jednatel

ZAP.A bike klub Zbiroh se omlouvá všem příznivcům za neuskutečněné vyjížďky v měsíci lednu, únoru a březnu z důvodu úrazu hlavního
pořadatele. Na duben připravuje jarní cyklovýlet. Zájemci budou včas informováni na plakátech, webu a ve Zbirožsku.

M. Purkart

INZERCE

Hledám vyučenou kadeřnici do provozovny
Holoubkov, okr. Rokycany. Nástup možný ihned.
Možnost zaučení. Tel.: 737901680

MOBILNÍ PEDIKÚRA - Milada KREJČÍŘOVÁ
KOMPLETNÍ PÉČE O VAŠE NOHY V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
PŘIJEDU AŽ K VÁM!!!
Kontakt: 604 341 070

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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Vážení spoluobčané,
pro seniory Zbirožska a dalších přilehlých obcí připravujeme terénní službu.
Tato služba se týká občanů, kteří zůstávají ve
svém domácím prostředí a nejsou již schopni
plně se postarat o sebe a svoji domácnost.

Zajišťujeme pomoc při péči
o vlastní osobu, pomoc při zajištění
chodu domácnosti včetně nákupů.
Pomůžeme i při uplatňování
oprávněných nároků a vyřízení
osobních záležitostí seniorů.
Všem zájemcům rádi zodpovíme otázky
na tel. č. 776 801 044.
Cílem této služby je umožnit našim seniorům plnohodnotný život v jejich domácím
prostředí.

Firma Gallus – prodej chovné drůbeže
bude dne 6. 3. 2013 od 14,00 hodin prodávat ve Zbiroze na náměstí proti Infocentru tyto druhy:
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)
				
stáří: 12-18 týd.
120-180,- Kč
Chovní kohoutci				
12-18 týd.
120-180,- Kč
Slepice ve snášce				
100,- Kč		
Drůbež objednávejte na adrese: Gallus Extra, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel.: 567 212 754, 567214 502, mob. 731 701 331,
po – pá: 8-15 hod., gallusextra@centrum.cz

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 600 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,
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